JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2017. november 16-án 17
órai kezdettel megtartott Közmeghallgatásról.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el:

1.

Közmeghallgatás
(Szóbeli előterjesztés)

Nagy András
polgármester

1. Napirendi pont
Közmeghallgatás

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent vendégeket, képviselőket, valamennyi
érdeklődőt, jászszentlászlói lakost. A Képviselő-testület megjelenése 100%-os.
Az előadás teljes anyaga a jegyzőkönyv mellékletében szerepel.
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Nagy András – polgármester – az írásban feltett kérdésekre válaszolt.
Kérdés:
Köztemetőben a szolgáltatási díjak közzététele miért nem történt meg?
Válasz:
A temetői szolgáltatási díjakat a temető üzemeltetőjének kell közzé tennie. A szolgáltatási
díjakat a Képviselő-testület határozta meg, amely közzé van téve a település honlapján. A
díjakról készült tájékoztatást a novemberi újságban is megjelentetik.
Kérdés:
Móricgáti összekötő út nagyon rossz állapotban van, legalább a szélét miért nem javítják ki?
Válasz:
A Jászszentlászló-Móricgát közötti összekötő út (5407 számú út) a Magyar Közút
fenntartásában van. Az Önkormányzat nem végezhet semmilyen munkálatokat ezen az úton. Azt
azonban el tudja mondani, hogy a Móricgáti szakaszon már befejeződött 2,1 h km hosszú szakasz
teljes felújítása. A jászszentlászlói szakaszon felújításra kerül a Dózsa György utcai belterületi szakasz
felújítása. Reményeik szerint a jövőben tovább folytatódik az út felújítása.
Kérdés:
Tavasz utca rendkívül rossz állapotban van, főleg a Sport utca és Vasút utca közötti
szakasza. Mikor kerül sor a felújításra?
Válasz:
2018 május 31-ig megvalósul a Tavasz utca burkolatának felújítása, addig kéri a lakosság
türelmét.
Kérdés:
A kerékpárút rendkívül rossz állapotban van. Mit kíván tenni az Önkormányzat ebben a
kérdésben?
Válasz:
A pályázat fenntartási időszaka lezárult. A teljes felújítás hatalmas munka és költség lenne,
hiszen a teljes alapozást újra kellene csinálni. Erre nincs forrás, hiszen ez több száz milliós költség. A
hibákat a jövőben is igyekeznek kijavítani. 2012. évben született egy döntés, hogy a kerékpár út
állapota miatt a kivitelező ellen bírósági keresetet nyújtson be az Önkormányzat, ez nem történt meg.
A kivitelező felszámolás alatt van, nincs esély arra, hogy az Önkormányzat pénzhez jusson.
Kérdés:
Móra Ferenc utcán nagyon sokszor gépkocsival száguldoznak. Fekvőrendőr elhelyezése
megakadályozhatná az esztelen száguldozást.
Válasz:
Ezt a kérdést alaposan meg kell vizsgálni. A fekvőrendőr elhelyezése valóban gátat vet a
gyorshajtásnak, azonban a zaj és rezgés miatt az út menti házak tulajdonosai tiltakozni fognak.
Fokozott rendőri jelenlétet ígért, hogy a gépkocsivezetőket jogkövető magatartásra kényszerítsék.
Kérdés:
Sok helyen nincs közvilágítás. Miért nem javítja ki a szolgáltató a hibás lámpákat?
Válasz:
Az Önkormányzat minden esetben bejelenti a közvilágítás hibákat, ha a lakosság ezt jelzi
feléjük. Sajnálatának adott hangot, hogy a Démász képviselője nem jelent meg a Közmeghallgatáson.
Sajnos sok helyen a faluban valóban nincs közvilágítás. Ezt pontosan fel fogják az Önkormányzat
munkatársai mérni, és bejelentik a szolgáltatónál.
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Kardos Benjámin – A baromfitartó gazdák nevében szólalt fel. Azok a gazdák akiknek nincs
mázsájuk, nehéz helyzetben vannak. Régebben a Mezei telepen lehetett mérlegelni, azonban most már
nem engednek oda senkik. Az Önkormányzat segítségét kérte, hogy legyen egy olyan mérlegház ahol
a gazdálkodók megmérhetik a rakományukat.
Nagy András – polgármester – Meg fogják vizsgálni a kérdést. A régi mázsaház már alkalmatlan
arra, hogy ott mérlegeljenek. Amennyiben sikerül erre megoldást találni tájékoztatni fogja a
gazdálkodókat. A tüzép telepen van mérleg, egyeztetni fognak a tulajdonossal erről a kérdésről.
H. Tóth Zsolt A közvilágítás hiányosságaira hívta fel a figyelmet. A Géza Fejedelem utca mikor kap
szilárd burkolatot? A csapadékvíz elvezetés kérdése mikor oldódik meg ebben az utcában?
Nagy András polgármester - a csapadékvíz elvezető árok rendszer bővítése megvalósul az V.
ütemben 2018. október 31-ig. Ezt követően tudják az utcát szilárd burkolattal lefedni. Terv az, hogy
azt az utcát is szilárd burkolattal látják el.
Szécsényi György - Megköszönte, hogy az Önkormányzat táblákat helyezett el a dűlő utak jelölésére.
A 2016-ban vetette fel a táblák szükségességét a Közmeghallgatáson, és megvalósult. Felvetette, hogy
a vízmű előtt lévő parkolóban fuvarozók állnak a tehergépkocsikkal. Mit kívánnak tenni ebben az
ügyben? A közmunkások munkáját méltatta, a közterületek nagyon tiszták, rendezettek.
Nagy András - polgármester - a tehergépkocsik azért állnak ott, mert a közelben laknak a sofőrök és
pihenőidejüket töltik. Ha kis utcákban parkolnak, akkor nem lehet tőlük közlekedni. Ezért javasolta
hogy a falu központjában parkoljanak, hely is van és kamerával megfigyelt terület. Megvizsgálják,
hogy mit lehet tenni a jövőben.
Horváth Lajos - A dülő utak rossz állapotára hívta fel a figyelmet. Kifogásolta, hogy a Hivatal
épületének teteje nem cserép héjazatot kapott, hanem lemezt, ez elrontja az összképet. Az is nagyon
ront az épület összképén, hogy a kémény nem lett felújítva.
Nagy András - polgármester - a dűlő utakat folyamatosan karbantartják. A hivatal tetőszerkezete
nem bírt el más borítást, csak a lemezt. A kémény felújítását hamarosan elvégzik, de a
katasztrófavédelem is szükséges ehhez a munkához.
Újvári Antal - felvetette, hogy az idősek otthonába sokkal többen költöznének be, mint ahány
személyt fogadni tudnak. A Könyvtárt el lehetne-e költöztetni más épületbe, és akkor tudnák a
Szociális otthont bővíteni. Lenne rá igény. A jászszentlászlói lakosokat véleménye szerint előnybe kell
részesíteni, aki szentlászlói fel kell venni az otthonba.
Nagy András - polgármester - meg fogják vizsgálni a kérdést. Valóban nagyon komoly igény van
arra, hogy az Alapszolgáltatási Központot bővítsék. A szakszemélyzet hiány azonban rányomja a
bélyegét ennek az ágazatnak a működésére. Országos probléma, hogy nincs elegendő ápoló. Ez az
otthon 24 órás üzem az év 365 napján működik. Mindent megtesznek azért, hogy több gondozottat
tudjanak elhelyezni, és megfelelő gondozást biztosítsanak részükre. Jelenleg is az a gyakorlat, hogy a
Jászszentlászlói és Móricgáti emberek elsőbbséget élveznek más települések lakóival szemben az
elhelyezéskor.
Balasi Ferenc - a kerékpárút minősége nagyon rossz, miért nem tesz az Önkormányzat valamit? A
régi vezetésnek kellett volna tennie valamit. Álláspontja szerint a nyomvonal sem jó, a Dongéri hídnál
nagyon veszélyes, hogy ki kell menni a közútra a kerékpárosoknak.
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Nagy András - polgármester - válaszában elmondta, hogy már korábban beszéltek a Kerékpárút
helyzetéről. Ebben a kérdésben már kicsi az esély, hogy tudnak tenni valamit, hiszen még annak
idelyén 2012-ben kellett volna a garanciát és a jótállást érvényesíteni. Bírósági úton kellett volna
érvényesíteni az Önkormányzat követelését. Ez nem történt meg. A nyomvonal adott, erről nincs mit
beszélni. A gyalogoshídon valóban csak gyalogosan lehet átmenni, vagy kerékpárt tolni. Egy
kerékpáros híd megépítése és engedélyeztetése nagyon bonyolult lett volna. Lát olyan személyeket,
akik kerékpárral hajtanak át a hídon, ha nincs gyalogos forgalom.
Nagy András polgármester mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a megjelenést, és a
közmeghallgatás berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta

jegyző
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