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J EGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 20-án
18.00 órai kezdettel a Balatonszárszói József Attila Művelődési Házban megtartott
közmeghallgatásáról
A Képviselő- testületi ülés, közmeghallgatás helye: Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház
8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 20.
Jelen lévő települési képviselők:
Dorogi Sándor
Fekete János
Apáti Kinga Csilla
Korcz Miklós
Nagy Zoltán
Tefner Tibor
Dr. Tomka Ákos

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Jegyző:
Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

címzetes főjegyző

megjelent

Továbbá az érdeklődő lakosok a mellékelt jelenléti ív szerint.
Dorogi Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Külön köszönti a meghívott vendégeket, Cseri Gabriellát, Baranya Szabolcsot,
Dr.Ivanovits Andreát, Dr. Káldy Pétert és Dr. Mészáros Tamást.
Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Felolvassa írásos meghívóban szereplő napirendi pontokat. Megkérdezi, a képviselőket, hogy van-e más
javaslatuk.
Megállapítja, hogy a képviselők részéről nincs kiegészítés, így javasolja a meghívóban szereplő alábbi
napirendi pontok illetve határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek:
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1. Tájékoztatás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2. Tájékoztatás a 2017. évi fejlesztési elképzelésekről
Felelős: Dorogi Sándor polgármester, Határidő: értelem szerint, azonnal
Kéri, hogy aki egyetért a javasolt napirendi pontokkal, az jelezze.
A polgármester megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt, a határozatot a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
38/2017.(III.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
1. Tájékoztatás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2. Tájékoztatás a 2017. évi fejlesztési elképzelésekről
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint, azonnal
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1. Tájékoztatás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
A jegyzőkönyv mellékletét képező írásos anyagok alapján részletesen ismerteti az Önkormányzat 2016. évi
költségvetését, a bevételek és kiadások alakulását. A számok ismertetése közben tájékoztatást ad az IFA bevétel alakulásáról, strandbelépőről, a két óvoda és a két konyha működéséről, új élelmezésvezető felvételéről,
Szárszóért Nonprofit Kft. tevékenységéről, a 2016. évben megkapott Év Települése címről. Az anyag alapján
részletesen ismerteti a megvalósított beruházásokat és felújításokat illetve tájékoztatást ad a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a finanszírozási kiadásokról továbbá a pénzmaradványról.
A polgármester az írásos anyag alapján ismerteti az alábbi pályázati lehetőségeket: Művelődési Ház korszerűsítése, óvodai eszközök beszerzése, óvoda épület korszerűsítése, Akácos-Dózsa Gy.-Gyulai P. utca részleges
felújítása, óvoda konyha fejlesztése, Balatonszárszó kulturális- turisztikai fejlesztése, önkormányzat működési
költségeinek támogatása, szociális tüzifa támogatás, településfejlesztési projekt.
A polgármester a jegyzőkönyv mellékletét képező írásos anyag alapján ismerteti az Önkormányzat 2017.
évi költségvetését. Elmondja, hogy a tervezett 20.000.000.- Ft-on felül központi forrás is rendelkezésre fog
állni a strand fejlesztésére, amelynél az alábbi- részletesen ismertetett- fejlesztések kerültek betervezésre:
gyermek öböl felújítása, játszóterek bővítése, fejlesztése, sportpályák felújítása, fejlesztése. Saját erőből történő megvalósításban tervezik a napkollektoros zuhany kialakítását.
Ismerteti a másik két strandon tervezett fejlesztéseket, a Móricz Zs. utcai strandon öböl illetve a Bendegúz
utcai strandon kerítés kialakítását.
Elmondja a 2017. évre tervezett felújításokat, amelyek az alábbiak: Művelődési Ház hátsó, régi épületének
felújítása, Csukás Színház tetőszerkezetének szigetelése, önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása,
település járdáinak felújítása, az utak karbantartása, két útszakasz aszfaltozása. Előadja, hogy a Jókai utca a
vasútépítés befejezése után, központi kerékpárút pályázat során fel lesz újítva, a Berzsenyi utca felújítása még
kérdéses az út keskenysége miatt.
Tájékoztatást ad az óvoda és az iskola munkájáról, fontos szerepükről továbbá a március 11-én tartott iskolahívogató rendezvényről.
Ismerteti a Sportegyesület szakosztályai illetve a Nyugdíjasklub munkáját és szól a településen lévő közösségekről, civil szervezetekről és összetartásásukról.
Apáti Kinga Csilla képviselő megérkezik az ülésre.
Dorogi Sándor polgármester:
Szól a pályázatok kockázatairól, vasútépítésről és a vasútállomás épületéről. Tájékoztatást ad a házi gondozó
szolgálat ellátotti számáról és költségeiről, a családsegítő szogálat munkájáról, az egészségügyi ellátásról,
felnőtt- és gyermek háziorvosról, védőnői szolgálatról, a balatonföldvári orvosi ügyeletről és laboratóriumról
illetve a laboratórium költségéről.
(Az írásos anyag a jkv. 1. sz. melléklete)
2. Tájékoztatás a 2017. évi fejlesztési elképzelésekről
Előadó: Dorogi Sándor polgármester
Dorogi Sándor polgármester:
Felkéri a meghívott, településfejlesztési projektben részt vevő vendégeket, hogy tájékoztassák a jelenlévőket a
fejlesztési programról.
Cseri Gabriella településfejlesztő:
Köszönti a jelenlévőket és elmondja, hogy a szakterülete a telepüélésfejlesztés. Jelenleg azon dolgoznak, hogy
Balatonszárszónak elkészüljenek a településrendezési tervei és a településfejlesztési koncepciója. Ez egyrészt a
településfejlsztési koncepció, másrészt pedig a jogszabályi kötelezettség miatt szükséges.
A kivetítőn vetítve ismerteti az anyagot a jelenlévőkkel. Tájékoztatásul előadja, hogy a településfejlesztési
koncepció azt határozza meg, hogy a település milyen fejlesztések szeretne megvalsítani, mi a jövőképe és a
fejlesztési célja. A településszerkezeti terv már egy konkrétabb terv, ahol meghatározásra kerül, hogy a célok
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hova kerüljenek időbeni ütemezésben. A harmadik lépés a helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálata. A rendszerbe új elemeként került be a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet.
Fontos szempont, hogy a helyi közösség mit szeretne, ezzel kapcsolatban több nyilvános fórumot kell tartani,
egyeztetéseket kell lefolytatni továbbá a jogszabályoknak is meg kell felelni. A tervezés során a Balaton törvényt is figyelembe kell venni. A települészerkezeti terv az infrastruktúra hálózatot valamint a fejlesztési területeket és az egyes területek használatát rögzíti. A lakosság szempontjából a szabályozási terv a lényeges. A
településképi arculati kézikönyv elkészítésénél felmérik, hogy a közösség mely dolgokat tartja értéknek és ez
alapján területi behatárolás készül, majd elkészül az erre vonatkozó ajánlás. Ez alapján készül a rendelet. Partnerségi egyeztetés is szükséges lesz, tervezői napokat is tartani fognak, ahol az észrevételeket, kérdéseket lehet
jelezni. Balatonszárszó honlapján meg fog jelenni egy nyomtatvány, amelyen szintén az észrevételeket lehet
jelezni. Jelenleg az információgyűjtés szakaszában tartanak, amelyek a településfejlesztési koncepció megalapozásához szükségesek. Ezzel párhuzamosan zajlik az építészeti koncepció tervezése.
Baranya Szabolcs mérnök- HAP Tervező Iroda:
Köszönti a jelenlévőket. Előadja, hogy 2015. szeptembere óta vesznek részt a települési koncepció kidolgozásában, 36 projekttel indultak, de ez most már jóval bővebb. Jelentős számú látvány terv készült már, ami hozzáférhető Balatonszárszó honlapján. A kivetítőn vetítve ismerteti a fejlesztési anyagot. Elmondja, hogy főbb
fejlesztési területek az alábbiak: az ipari, a gazdasági, a lakóterületi, a partmenti, az intézményi területek, amelyeknek az elemeit röviden ismerteti. Előadja, hogy új elemként bekerült egy önkormányzati puffer terület
kialakítása, anyagok tárolása, raktározása céljából. Az ipari övezethez kapcsolódva további területek szabadíthatók fel. A 7-es út másik oldalán jelentős lakóterületi fejlesztés lehetséges, 150 telek kialakítására van lehetőség, ami jelentős lakosságszám emelkedést eredményezhet- az ipari terület fejlődése révén. Lakóterületek a 7es főúttól délre illetve a Tavasz utca folytatásában is kialakíthatók. A gazdasági- kereskedelmi fejlesztési zónába tartozik a tűzoltó állomás, mentőállomás és rendőrség kialakítása. Az ipari terület mellé elhelyezhető
lenne egy középiskola- amennyiben erre igény mutatkozik- illetve ehhez kapcsolódóan egy sportcsarnok.
Részleten ismerteti a következő fejlesztési terveket: horgászatra kijelölt zóna, vitorlás kikötő és yachtclub, a
kikötő mólójáról induló sétány, strand fejlesztése, sportpályák kialakítása, Tóparti park fejlesztése, mese játszótér kialakítása, gyaloghíd kialakítása- lifttel és lépcsővel, mese- kalandpark kialakítása, a szabadstrandon
szabadtéri színpad elhelyezése, korábbi kemping területén üdülőpark kialakítása, biciklispark kialakítása, Hotel
Holiday hasznosítása, József Attila utcában versutca kialakítása, Művelődési Ház fejlesztése, kereskedelmi
rész kialakítása, bőlcsöde létrehozása, piac kialakítása az önkormányzat épülete előtti téren, a városháza épületének a Hősök tere- Szemesi utca sarkára helyezése, a 7-es főút mentén a Szemes felé található zöld területen
emelt szintű szálláslehetőség kialakítása, a vasútállomás épületének felújítása- amely esetleg megoldható lenne
a MÁV által. Ismerteti a külterületekre vonatkozó fejlesztési elképzeléseket, amelyben a régészeti park
kialakatíása szerepel illetve az utcafejlesztéseket: Mikes Kelemen utca folytatása, Zrínyi utca fejlesztése. Szól
a Fő utca tóparttal történő csatlakozásának arculati kialakításáról, a szabadidőparkban szabadtéri tornapálya
létrehozásáról, futókör és a régészeti park eléréséhez kerékpárút lkialakításáról. Tájékoztatást ad a reformáció
500 éves évfordulója alkalmából kialakítandó sétaútról.
Dr. Ivanovits Andrea ügyvéd:
Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy az Ivanovits és Káldy ügyvédi iroda vezetője, feladatuk a fejlesztési
koncepció jogi feltérképezése. A bejárásokon az ingatlanok meghatározásában részt vesznek. Minden egyeztetésen részt vesznek, hogy a beruházási területek rendelkezésre álljanak a megfelelő jogi biztosítékokkal. Több,
mint 400 ingatlanra kiterjedően meg kell vizsgálni a tulajdonosi szerkezetet, adott esetben aktualizálni kell a
papírokat, felhívják a tulajdonosok figyelmét az aktuális dolgokra, ezeket nyilvántartásba veszik. Az ingatlanok tulajdonosaival felveszik a kapcsolatot, egyeztetik velük, hogy pontosan melyik fejlesztési terület érinti az
ingatlanjukat, ebben próbálnak segítséget nyújtani, együttműködve a tervezőkkel. Ha az ingatlanokat hatósági
vagy egyéb kérdés érint, akkor abban is próbálnak segítséget nyújtani. A döntő feladatuk az, hogy tájékoztatást
nyújtsanak. Másfél éve dolgoznak, de még nagyon sok részlet tisztázására sort kell keríteni. Megpróbálják az
egyéni kérdéseket, jelzéseket továbbítani, amelyekkel a városépítők vagy tervezők tudnak foglalkozni. Maguk
is feltesznek kérdéseket az önkormányzatnak, tulajdonosoknak, kollégáknak, ami együtt dolgozást jelent. Bejárták Szárszót többször is, elmondja, hogy jó Szárszón lenni, hétfőnként itt tartózkodnak a Hivatalban, az
önkormányzat segítségével folyamatosan várják az ingatlan tulajdonosokat. 400 ingatlanról van szó, a szándéknyilatkozatok jó részét már megkapták, a közösség támogatja az elképzelést. Elmondja, hogy a szerződésben megnyilvánuló megállapodásokat majd írásba fogják foglalni.
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Dorogi Sándor polgármester:
Megköszönni a tájékoztatókat. Elmondja, hogy több olyan épület van Szárszón, aminek a felújítására, hasznosítására ez a projekt megoldás lenne, ilyen a Holiday Hotel, a Főnix Hotel, a Tóparti épülete, a kemping, a
régészeti park. A jelenlegi kormány minden szava a munkahelyteremtésről szól. Ennél a projektnél konkrétabb dolgot még nem találtak ki. A megvalósuló projekt nemcsak Szárszónak, hanem a belső településeknek is
fontos lenne. Elmondja, hogy a múlt héten létrehoztak egy olyan államtitkárságot, ahol az új államtitkárnak az
a feladata, hogy a 10.000 főnél kisebb lakosú települések fejlesztést koordinálja, ebbe Szárszó beletartozik. Az
északi part fejlődik, a déli lemaradt mellettte, ezt próbálják egyensúlyba hozni. Ebben Szárszó lehet az egyik
helyszín, ahol mindezt meg tudják valósítani. Bármit építenek, a fenntarthatóságára bevételének kell lennie. Itt
is komoly számítások lesznek később is. A 150 db teleknek az eladásából vagy a felépülő házak bérbeadásából
komoly bevétel származhat. Az ipari tevékenységből is lehet olyan bevétel, ami a fenntarthatóságot biztosítja.
A projekt nagy felelősség mindenkinek és egy nagy lehetőség Szárszónak, meg kell próbálni. Sok munka van
már a projekt mögött, minden egyes érintettel személyes tárgyalást kell folytatni. Pozsár Gábor úr a mai napon
járt az Önkormányzatnál, a Rigó utcában épített ingatlant és felajánlotta, hogy a vállalkozását Szárszóra hozza.
Megdöbbent, hogy milyen fejlesztési tervek vannak, de mindenben támogatja. 25 éve ugyanígy elkezdte az
önkormányzat szervezni a lakópark építését az orvosi rendelő mögött, de a hitelpolitika miatt ez a kísérlet
csődött mondott. Bízik benne, hogy ez most máshogyan fog alakulni. Nagy Zoltán képviselő és Várady Tünde
egy konferencián vettek részt Hajdúszoboszlón, ahol 500 olyan cég mutatkozott be, aki ipari parkba kíván
beruházni. Szárszó volt az egyetlen, aki ebben önkormányzatként vett részt és nagy sikere volt. Van igény arra,
hogy a vállalkozók beruházzanak.
Kéri, hogy a jelenlévők tegyék fel a kérdéseiket.
Böröcz Katalin lakos:
A vasútépítéssel kapcsolatban jelzi, hogy az Esztergom utca szinte járhatatlan, nagyon mély árok alakult ki.
Megkérdezi, hogy ennek az útnak a felújítása betervezésre került-e.
Dorogi Sándor polgármester:
Válaszol, hogy az Esztergom utca felújítására tavaly került volna sor, de a vasútépítés miatt el kellett halasztani. A vasútépítés befejezése után azonnal fel lesz újítva az utca.
Horváth István lakos:
Gratulál ahhoz, hogy az elkövetkező években ilyen szép tervek valósulnánk meg Balatonszárszón. Érdeklődik,
hogy a bölcsőde mikor fog megvalósulni, mert az már 7 éves kérdés. Ötletként felveti, hogy az óvoda épületében van egy szabad terem, azt esetleg lehetne bölcsödeként hasznosítani.
Dorogi Sándor polgármester:
Köszöni a kérdést. Elmondja, hogy bölcsődei pályázatok kiírásai folyamatosan változnak. A régi egyházi épületben nem valósulhat meg a beruházás. Az óvoda udvarára keszült egy műszaki dokumentáció, de kiderült,
hogy csak új épületre adnak támogatást. A legutolsó információ szerint csak a 10.000 főnél nagyobb településeken támogatják a bölcsődét. Ezután magán bölcsődével folytattak tárgyalásokat, de ott az egy havi költség
70.000.- Ft. A szülők házát nem támogatják, meg is szüntették.
Előadja, hogy a piaci pályázat beadásra került, 50.000.000 Ft-os összegben.
Horváth István lakos:
Elmondja, hogy a 2015. novemberi közmeghallgatáson téma volt a tűzgyújtás, akkor pénteki napokon, megadott időben lehetett tűzet gyújtani, ezután januárban vagy februárban megalkotásra került a helyi rendelet a
tűzgyújtási tilalomról. Az országos tűzgyújtási tilalom az erdőktől 250 méterig szól. Az Önkormányzatoknak
meg van arra a lehetőségük, hogy helyi rendeletükben ezt 1-2 napra feloldják. A környező településeken lehetőség van arra, hogy egy napon égessenek. Az önkormányzatnak ez bevétel kiesés, de sok nyugdíjas nem engedheti meg magának, hogy pénzért szállítassa el a nyesedéket. Megkérdezi, hogy a SIÓKOM-nál olcsóbb
céggel nem lehetne-e szerződést kötni.
Dorogi Sándor polgármester:
Előadja, hogy a tűzgyújtással kapcsolatban országos rendelet van, de Szárszó az elsők vezette be a tűzgyújtási
tilalmat, ami egészségügyi szempontból nagyon fontos. De utánanéznek, hogy milyen lehetőségek lennének. A
hulladékszállító a nyesedéket meghatározott napokon el fogja szállítani. Más céggel nem lehet szerződést kötni. Szól a lomtalanítás menetéről.
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Dr. Almacht Ottó lakos:
Véleménye szerint a reformáció 500 éves évfordulója nagyon fontos. A településen van református templom,
katolikus templom és evangélikus templom, de a ’48-as szabadságharccal kapcsolatban nincs emlékmű. Inkább az ’48-as szabadságharc emlékművét állítaná első helyre.
Elmondja, hogy egy évvel ezelőtt Dr. Tomka Ákostól hallották, hogy a projekt egy álom, most ugyanazt hallották. Ha az álom megvalósul, gyönyörű lesz. Előadja, hogy ha Witzmann Mihály országgyűlési képviselő
eljönne a közmeghallgatásokra és a lakosok látnák, hogy ő is támogatja az elképzeléseket, akkor- gondoljanem ilyen csendben ülnének a képviselők, lelkesebben támogatnák a kérdést és ő is nyugodtabb volna ebben a
kérdésben.
Dorogi Sándor polgármester:
Egyetért a ’48-as szabadságharc szobrával. Tájékoztatja jelenlévőket, hogy a fejlesztési projekt indulásakor
három országgyűlési képviselőt hívott mŐk látták, hogy ilyen mértékű előkészítés nincs egész Somogy megyében. Jelenleg a Somogy megyei fejlesztésre 40.000.000.000.- Ft áll rendelkezésre, emellett Szárszó is enynyi szeretne igényelni. A környező települések polgármestereinek és képviselőinek is bemutatásra került a
fejlesztési projekt, ekkor Witzmann Mihály képviselő még egy alkalommal meghallgatta a bemutatót. Neki,
mint polgármesternek azért van önbizalma a kérdésben, mert naponta kapja a támogatást szóban. A hivatalos
információ is mindig arról szól, hogy egy település fogjon össze, jöjjön ötletekkel, és most igényeljen, mert az
uniós támogatás el fog fogyni 2-3 év múlva.
Bohár Géza lakos:
Érdeklődik, hogy milyen zászló van az Önkormányzat zászlórúdján. Mert a magyar nemzeti lobogó vízszintesen piros- fehér-zöld színű. A zászlórúdhoz nem a piros oldalát kell rögzíteni, hanem a három színt. A címer
sem jól van rajta.
Dorogi Sándor polgármester:
Köszöni, intézkednek róla.
Bohár Géza lakos:
Előadja, hogy tavaly februárban a Szárszói Hírmondóban Korcz Miklósnak megjelent egy cikke a fejlesztésekről. Ebben szerepel, hogy milyen óriási fejlesztéseket tervez az önkormányzat, mit szeretnének megvalósítani.
Ő erre azt mondja, hogy szeretné megérni, mert nem bízik benne. A cikkben írták, hogy tervezik a Petőfi Sándor utca- Gyulai Pál utca kereszteződésében és a buszmegállónál egy-egy zebra építését. Véleménye szerint ez
nem kerülne 40.000.000.000.- Ft-ba, és olcsóbban is meg lehetne oldani, hogyha látnák ennek az eredményét.
Ha ilyen nagy terveket készít az önkormányzat és meg is szeretné valósítani, akkor nem érti, hogy ezt a kis
tervet miért nem tudja megoldani.
Elmondja, hogy a Kossuth Lajos utcában van két elhanyagolt ingatlan. Javasolja, hogy néha gondozza- legalább az utcarészüket- az önkormányzat az utcakép rendezettsége miatt.
Mgkérdezi, hogy a villanyrendőr miért csak sárgán villog, miért nem működik rendesen, ami biztonságosabbá
tenné a közlekedést.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy a villanyrendőr szeptembertől az iskolai közlekedés időpontjaiban reggel és délután működik.
Többek véleménye szerint, ha be van kapcsolva, nagyon lassítja a közlekedést. Ha kérés van rá, természetesen
egész nap működni fog. A zebra kérdés bonyolult, több közlekedési mérnök véleményét kikérték, és mindig
oda jutottak, hogy a központban a jelenlegi megoldásnál nincs jobb. A másik zebra kialakítása körülbelül 34.000.000.-Ft, ez kivitelezhető lenne, mert az valóban egy veszélyes elágazás. Az egyik Kossuth utcai ingatlan
tulajdonosának felderítése folyamatban van, a másikkal már sikerült felvenni a kapcsolatot. Kéri a jelenlévőket, ha bárki ilyen problémát lát, azt jelezze az Önkormányzatnál. A Véndiófa Étterem a település legszebb
épülete, védettség alatt áll, de nem költünk rá semmit, tönkre fog menni, a tulajdonosok sem tudnak ráfordítani. Ha nincs ez a projekt, akkor az is össze fog dőlni, mint a Holiday vagy a többi épület.
Susóczki Jánosné lakos:
Elmondja, hogy a Móra Ferenc és Kossuth Lajos utcai kifordulásnál tábla jelzi, hogy csak jobb kéz felé lehet
kanyarodni. A másik oldalon kint van a tábla, hogy bal kéz felé a Móra Ferenc utcába nem lehet átmenni. Kevesen vannak, akik ezt a KRESZ szabályt betartják. Ő mindig betartja a szabályt, de látta, hogy egy hivatalos
személy sem tartotta be. Szeretné, hogy a rendőrök ott is álljanak néha.
Dorogi Sándor polgármester:
Köszöni a hozzászólást.
6

Nagy Tiborné lakos:
Előadja, hogy a Zrínyi Miklós utcában nagy sebességgel közlekednek az autók, javasolja sebességkorlátozást
bevezetni.
Dorogi Sándor polgármester:
Köszöni a hozzászólást, odafigyelnek rá.
Horváth István lakos:
Elmondja, hogy a könyvtárnál a csapadékvíz elvezetés nincs megoldva.
Dorogi Sándor polgármester:
Tájékoztat, hogy az udvar térkővel való lerakása tervbe van véve.
Horváth István lakos:
Előadja, hogy 3 éve már jelezte, hogy az óratérnél nagyon magas a padka.
Dorogi Sándor polgármester:
Elmondja, hogy az idén nyárra meg lesz oldva a probléma.
Ősz Józsefné lakos:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a múzeum melleti járda is rossz állapotú.
Dorogi Sándor polgármester:
Megköszöni a hozzászólást.
Nagy Tiborné lakos:
Tájékoztat, hogy a Zrínyi utcában nemrég keletkezett egy nagy kátyú az útkereszteződésben.
Dorogi Sándor polgármester:
A kátyúzással kapcsolatban elmondja, hogy a kátyúzást meg fogják oldani, de 5 fok alatt nem lehet elkezdeni.
Előadja, hogy a projekttel kapcsolatban több lakossági tájékoztatót is kötelező lesz tartani.
Tájékoztatást ad a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából tartandó beszélgetésről.
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
címzetes főjegyző

Dorogi Sándor
polgármester
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