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Iktató szám: 2-18/2016.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
0. Munkaterv módosítása
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
2. Tájékoztató a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség munkájáról
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
3. Előterjesztések
3.1. Civil szervezetek támogatása (pályázatok elbírálása)
4. Egyebek
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 25-én 14,00
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében
megtartott soros nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Locskai Zoltán alpolgármester
Kolozsvári Rozália
Runákné Gulácsi Krisztina
Trembeczky Károly képviselők.
Távol van:
Gyarmati András polgármester
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi
könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető, Szilágyi Róbert
Határrendészeti Kirendeltség parancsnoka.
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi
Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Szilágyi Róbert határrendész parancsnok.
Locskai Zoltán alpolgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket és meghívottakat. Külön köszöntöm Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
asszonyt és Szilágyi Róbertet a Határrendészeti Kirendeltség parancsnokát.
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt
megnyitom. Polgármester Úr szabadságát tölti, ezért az mai képviselő-testületi ülést én
vezetem.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Kolozsvári Rozália és Trembeczky Károly képviselőket
megválasztani. Megkérdezem, hogy vállalják-e a tisztséget. A válaszokból megállapítom,
hogy vállalják. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a mai ülés
jegyzőkönyv hitelesítője Kolozsvári Rozália és Trembeczky Károly legyen, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
49/2016. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 25-én
tartott nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kolozsvári Rozália és
Trembeczky Károly képviselőket megválasztotta.
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
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Locskai Zoltán alpolgármester: Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirendi
pontokra. Javaslom azonban, hogy a tárgyalási sorrenden módosítsunk és először a
Határrendészeti Kirendeltség beszámolóját tárgyaljuk, hogy a parancsnok úr idejét ne
raboljuk.
Napirendi javaslat
0.)Munkaterv módosítása
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
1.) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
2.) Tájékoztató a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség munkájáról
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
3.)Előterjesztések
3.1. Civil szervezetek támogatása (pályázatok elbírálása)
4.)Egyebek
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban.
Locskai Zoltán alpolgármester: Nincs. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a
napirendet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
50/2016. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 25-i soros,
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
0.)Munkaterv módosítása
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
1.) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
2.) Tájékoztató a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség munkájáról
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
3.)Előterjesztések
3.1. Civil szervezetek támogatása (pályázatok elbírálása)
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4.)Egyebek
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
2.Napirendi pont
Tájékoztató a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség munkájáról
Locskai Zoltán alpolgármester: A Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség munkájáról szóló
tájékoztatót mindenki megkapta. Szeretném megkérni Szilágyi Róbert parancsnok urat, hogy
tegye meg kiegészítő gondolatait.
Szilágyi Róbert parancsnok: Köszönöm a szót. Tisztelt alpolgármester úr, Tisztelt testület,
Tisztelt jelenlévők. 1965-ben születtem, a katonai főiskola határőr rendészeti szakját 1987ben végeztem el. Ferihegyre kerültem, majd számos beavatásban teljesítettem szolgálatot,
időközben elvégeztem a mai közszolgálati egyetem jogelődjét. 2007 végén megszűnt a
határőrség, illetve integrálódott a rendőrségbe. 4 évig voltam vezető, majd utána szintén 4
évig voltam főkapitány helyettes. Tavaly november 16. óta vagyok a kirendeltség vezetője. A
Csanádpalotai autópálya megépülése igencsak átalakította a nagylaki határőrség munkáját.
Június 11-én megnyílt a határátkelő, és azt mondta mindenki, hogy itt úgy sem lesz semmi.
Ehhez képest napjainkban 600.000 körül van havonta a személygépjármű forgalmunk és
100.000 környékén a teherforgalmunk. Fontos elmondani, hogy ezt az új határátkelőhelyet
úgy működtetjük, hogy ehhez többleterőt nem kaptunk. Nagylakon legalább hat átkelőhelyet
kellene működtetni, de ehhez szükség lenne emberekre is. Mi jelenleg 120-an vagyunk a
feladatra. Az első és legfontosabb dolgom mióta itt vagyok, hogy ezt a létszámot
megnöveljük. Ígéretet kaptunk arra, hogy a május végén végző diákokból lesz létszámépítés.
Nagyon sokat dolgozunk annak érdekében, hogy komolyabb várakozás nélkül tudjuk
lebonyolítani az átmenő forgalmat. Körülbelül 300 körüli határsértőt fogtunk el. Ezek
javarészt autókban megbújt személyek. Az idén a menekült kérelmek száma még jobban
emelkedett. Ezek szír, afgán határsértők leginkább, akiket nyilvántartásba kellett venni. Ha
valaki már 90 napnál régebb óta tartózkodik jogszerűtlenül az Európai Unió területén, azt
tiltott határátkelésnek hívjuk, itt tudjuk őket megfogni Nagylaknál. Velük szembe
Szabálysértési eljárást kezdeményezünk. Az ez évi adatokról még annyit szeretnék
elmondani, hogy a csanádpalotai átkelőhely éves viszonylatban az első helyen áll, míg a
nagylaki a hetedik helyen.
Locskai Zoltán alpolgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Nekem több kérdésem is
lenne. Olvastam a szabálysértésekkel kapcsolatban, hogy milyen helyszíni bírságok lettek
kiszabva. Ezeknek a bírságoknak a befizetése mennyire eredményes? Térülnek-e ezek a
bírságok a külföldiek által. Beszéltél a humán erőforrás részről a határátkelőnél. Feltehetően
akkor lesz létszámemelés. Érdekelne még az is, hogy a fiatalok körében mennyire vonzó ez a
szakma? 2016-ban újjáalakult nálunk a polgárőrség. Van-e lehetőség arra, hogy ők egy
bemutatkozó látogatást tegyenek? Szeretném, hogy a további hasznos munka érdekében
találkoznátok személyesen is. Egy utolsó kérdésem lenne még, hogy a migránsok, kerítés
ügyében mi a tapasztalat, mi várható? Átadnám a szót a képviselő-társaimnak, biztosan van
nekik is kérdésük, észrevételük.
Trembeczky Károly képviselő: A kérdések között lesznek átfedések. Annyi észrevételezést
szeretnék tenni, hogy Pitvaros nem ezen a vasútvonalon van, hanem a Mezőhegyes-Orosháza
vonalon. Nagyon sajnálatos dolognak tartom, hogy a határvonal, ami az úttestre fel van festve,
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és az attól felénk eső vonalon 1,5 -2 m3-nyi anyagot befogadó kátyú van. Erről már a KPMmel is beszéltünk tavaly. Ezt hogyan lehetne orvosolni? A másik gondolatom, hogy a
statisztikai számok azt mutatják, hogy olyan jelentős mennyiségű személygépkocsi
kanyarodik le az autópályáról, és jön ide a településünkre, ami indokolatlan. Rádöbbentem,
hogy ez feltehetően azért van, mert az autópályán nem jelenik meg, a Temesvár útbaigazítást
adó tábla sehol.
Szilágyi Róbert határrendész parancsnok: Maroslelénél az autópályán van ilyen tábla.
Trembeczky Károly képviselő: Más országokban ez 200-300 km-rel hamarabb jelezve van.
Nálunk ez hiányzik. Ezt a két dolgot szerettem volna a közlekedéssel kapcsolatban
elmondani. Szeretnék kérni olyan táblát is a határátkelőnél, ami az átkelők dohányzását
megtiltaná, mert csikkhalmok vannak mindenhol.
Szilágyi Róbert parancsnok: Köszönöm az észrevételeket. Megpróbálok minden kérdésre
válaszolni. Az, hogy mennyi a megtérülése a bírságoknak, nem tudom, de utána fogok járni.
Az e-útdíj megsértés ügyében viszont tudom, hogy az élen járunk. Tartottak egy ellenőrzést,
és mi ekkor körülbelül 300 millió forintos bírságot szabtunk ki. Naponta általában 300-500
ezer forintnyi bírságot szabunk ki. Ezek egy jó része meg kell, hogy térüljön, mert addig el
sem engedjük, amíg egy bizonyos pénzösszeget be nem fizetett. Humán erőforrással
kapcsolatban: van két hallgató, akik most fognak végezni, ők remélhetőleg az iskola
elvégzése után nálunk fognak kezdeni. A mai fiatalok túlnyomó része sajnos nem hivatásnak,
hanem munkaviszonynak tartja ezt az állást. Az új polgárőrséggel még nem találkoztam, csak
hallottam róluk, de nagyon szívesen látjuk őket. A migránsokról annyit, hogy kettő albánunk
volt, akik autóval jöttek. A határon lebuktak, ezért vissza lettek irányítva, aztán éjszaka jöttek
a zöldhatáron. Kerítés ügyben tudjuk, hogy itt van minden eszköz a Kendergyárnál, még nem
kaptunk utasítást, hogy fel kellene húznunk. A kátyúval kapcsolatos kérdésre reflektálva:
próbáltuk már kitalálni, hogy hogyan lehetne ezeket felújítani, de egyelőre nincs meg rá a
megoldás. Nem a Magyar Közúté az út, hanem a rendőrségé, de költségvetés hiányában nincs
lehetőségünk a javításra. A dohányzást tiltó tábla ki van téve, az utazóközönség ezt nem
igazán akarja betartani. Közúti útbaigazító tábla: jelezni fogom, hogy felvetődött egy ilyen
javaslat, de biztos vagyok abban, hogy Maroslelénél található egy ilyen útjelző. Még egy
dolgot szeretnék elmondani. Hallottam, hogy kevesellik a járőrszolgálatot. Ez abból adódik,
hogy nagyon kevesen vagyunk a feladatra.
Locskai Zoltán alpolgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést és azt, hogy megtiszteltél
bennünket a személyes jelenléteddel. Megkérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése.
Megállapítom, hogy nincs. Kérem, szavazzunk. Aki a tájékoztatóval egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
51/2016. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség munkájáról
Határozat
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Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagylaki
Határrendészeti Kirendeltség 2015. évi tájékoztatóját megtárgyalta, azt
elfogadja.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az állomány tagjainak áldozatos
munkájukért.
Felelős közlésre: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Gyarmati András polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Szilágyi Róbert a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség Vezetője
1. napirendi pont
Munkaterv módosítása
Locskai Zoltán alpolgármester: Javaslom, hogy folytassuk a meghívóban szereplő napirendi
pontokkal. Következő napirendi pontunk a munkaterv módosítása tárgyában. Megkérem
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelőt, hogy tájékoztassa a testületet, mikorra várható
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló.
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Van egy központi rendszer, a KGR, amibe
betöltjük a beszámoló adatait. Ez az idén több alkalommal összeomlott. Különböző
programmódosításokkal, változtatásokkal, egyeztetésekkel, annyira kicsúszott az időből a
beszámoló elkészítése, hogy van olyan önkormányzat, ahol ez a mai napig nem lett
jóváhagyva. Hogy erre mikor kerül sor, nem tudom, ez a Kincstár és a Minisztérium döntése
alapján fog történni. Jelenleg is folynak az egyeztetések, a végső határidő május 31.
Remélhetőleg addigra elkészülünk vele.
Locskai Zoltán alpolgármester: Köszönjük szépen. Akkor most ezt a napirendet töröljük és
majd egy későbbi ülésre előterjesztésként hozzuk be. Megkérem a testület tagjait, hogy
amennyiben nincs több kérdés, fogadjuk el a határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
52/2016. (IV.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi
munkatervét az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az áprilisi ülés 2.) napirendi pontját a: „Beszámoló a 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról törli.
Felelős: munkaterv módosításért: jegyző
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Határidő: azonnal, értelem szerint
2. napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató
Locskai Zoltán alpolgármester: Következő napirendi pontunk a polgármesteri tájékoztató.
Javaslom, hogy jegyezzük fel a kérdéseket polgármester úr részére, és ezeket a felmerülő
kérdéseket meg fogja nekünk válaszolni.
Kolozsvári Rozália képviselő: Április 5. – Az internet hozzáféréssel kapcsolatban. Ezt én
savallom, mert a teljes településen nem elérhető az internet, a Kendergyárnál és a vasúton túl
biztosan nem érhető el senkinek. Mi voltunk az első igénylők, akik kérték az internetet, és a
mai napig nincs.
Trembeczky Károly képviselő: Április 19. – Makói Többcélú Társulás. Polgármester úr azt
írja a tájékoztatóban, hogy „Döntöttünk az SZMSZ módosításáról, illetve a 2015. évi
gazdálkodásról. A társulás mintegy 12 millió Ft tartalékkal rendelkezik, amit orvos-ügyeleti
autóra és rendkívüli műszerbeszerzésre helyeztünk ismételten tartalékba”. A 12 millió forint
elegendő összeg ahhoz, hogy bizonyos orvosi ügyeleti autó ne pénzben álljon, hanem
funkcionálisan működésbe legyen hozva. Ennek a járműnek a beszerzése mikor indul meg?
Locskai Zoltán alpolgármester: Ezt a kérdést is megjelöljük polgármester úrnak. Engem az
ivóvízminőség javító program érdekelne részletesebben. Szeretnék néhány szót hallani arról,
hogy mi az, ami most megoldódott. Hónapokon keresztül nem tudtuk, hogy mi a baj. Milyen
kórokozók voltak a hálózatban, vagy technikai eszköz megrongálódás volt, mi történt
pontosabban? Úgy néz ki, hogy megoldódott az ügy, de érdekelne, hogy mi tartott 6 hónapig.
Trembeczky Károly képviselő: Jó lenne, ha egy szakember adna tájékoztatást itt nekünk
testületi ülésen, mert a polgármester úr sem szakember.
Locskai Zoltán alpolgármester: Ezeket a kérdéseket továbbítani fogjuk számára. Van-e még
valakinek kérdése a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
53/2016. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester két ülés
közötti eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.
A határozatról értesül: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont
Előterjesztések
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3.1. Civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása
Locskai Zoltán alpolgármester: Harmadik napirendi pontunk a civil szervezetek
támogatására benyújtott pályázatok elbírálása tárgyában. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, megkérem Kolozsvári Rozáliát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság döntését.
Kolozsvári Rozália képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangú
szavazatokkal mindhárom benyújtott pályázatot a kért összegben javasolja támogatásra a
képviselő-testületnek.
Locskai Zoltán alpolgármester: Rendben, köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése az
előterjesztéssel kapcsolatban. Nincs. Kérem, hogy fogadjuk el az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatokat. Aki egyetért a Nyugdíjas Egyesület támogatásával, kérem,
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
54/2016. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Nagylaki Nyugdíjas Egyesület támogatása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nagylaki Nyugdíjas Egyesületet a 2016. évi költségvetés terhére 120.000,- Ft,
azaz: százhúszezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést a helyi
rendeletnek megfelelően kösse meg.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határozatról értesítést kap:
- Nagylaki Nyugdíjas Egyesület
- Gyarmati András polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
-

Locskai Zoltán alpolgármester: Aki egyetért a Nagylak Futball Club támogatásával, kérem,
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
55/2016. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Nagylak Futball Club támogatása
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nagylak Futball Clubot a 2016. évi költségvetés terhére 120.000,- Ft, azaz:
százhúszezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést a helyi
rendeletnek megfelelően kösse meg.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határozatról értesítést kap:
Nagylak Futball Club, helyben
Gyarmati András polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
Locskai Zoltán alpolgármester: Aki egyetért a Nagylaki Polgárőr Egyesület támogatásával,
kérem, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
56/2016. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Nagylaki Polgárőr Egyesület támogatása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nagylaki Polgárőr Egyesületet a 2016. évi költségvetés terhére 100.000 Ft,
azaz: százezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatottal a támogatási szerződést a
helyi rendeletnek megfelelően kösse meg.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határozatról értesítést kap:
- Nagylaki Polgárőr Egyesület, helyben
- Gyarmati András polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
4. Napirendi pont
Egyebek
Locskai Zoltán alpolgármester: Egyebek napirendi pont következik. Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy amennyiben kérdésük, javaslatuk van, azt most tegyék meg.
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Trembeczky Károly képviselő: Közeledik az az időpont, amikor is vissza kell menjünk az
általunk leszemlézett önkormányzati tulajdonú lakásokba azért, hogy a kiadott feladatok
elvégzését ellenőrizzük, hogy a bérlők teljesítik-e vagy sem. Szeretném erre a tisztelt
képviselő társaimat és a jegyző asszonyt emlékeztetni. Ez ne merüljön feledésbe.
Az elmúlt testületi ülésen döntöttünk három millió forint átcsoportosításáról az
óriásgombolyag irányába. Ez egy akkora összeg, ami nem a polgármesteri tartalékból került
egyik helyről a másikra. Az összeg miatt szükséges a költségvetés módosítása, hogy honnan
és hova kell, megteremtsük az alapját és a jogi hátterét.
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Igen, de ez a testületi döntésbe bele volt
foglalva. A határozatban benne volt, hogy a legközelebbi költségvetés módosításakor ez is
átvezetésre kerül a rendeleten.
Trembeczky Károly képviselő: Rendben, köszönöm szépen. A forgalommal kapcsolatosan
szeretnék még annyit megjegyezni, hogy jelentős átmenő forgalom zajlik le a településünkön.
Nagyon sokan, akik erre járnak és ismerik az utat, a Petőfi utcát választják a forgalmi helyzet
lerövidítése okán. Ennek bizonyítására szeretném felkérni akár a polgárőrséget, akár a
közhasznú munkásokat, hogy legyen felmérve az az állapot, hogy az itt naponta áthaladó
gépjárművek száma mennyi. Ebben az utcában indokolatlanul nagy forgalom zajlik, éjjelnappal egyaránt. A mi dolgunk, hogy az itt élő közösségnek a legideálisabb
életkörülményeket valósítsuk meg. Korábban is volt már erre javaslatom, hogy itt az emeleti
lakások tájékán, betonelemekből egy olyan erős, kanyargós, kitérő rendszert alakítsunk ki,
amely alkalmas lenne arra, hogy a szemétszállító autó még elférjen, de a nagyobb
gépjárművek, többek között a kamionok ne tudjanak behajtani. Valamiféle szűkítésre, fizikai
akadályra szükség lenne. Kérem a testületet, hogy a javaslatomon gondolkozzanak el.
Locskai Zoltán alpolgármester: Ezek szerint forgalom számlálást szeretnél.
Trembeczky Károly képviselő: Igen.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy minden évben
szokott lenni a helyi forgalmi rend felülvizsgálata. Erre a rendőrség szokta küldeni az
időpontot, hogy mikor. Szerintem ez annak a keretében rendezhető. Mi nem is vagyunk
jogosultak forgalomszámlálásra és nincs olyan személy sem aki ezt elvégezné, arról nem is
beszélve, hogy azt nem fogadnák el hivatalos adatként. Ezt az arra hivatott szerv,
jogszabályilag leszabályozott eljárás keretében tudná elvégezni. A forgalomterelő táblát
kellene kitenni, ami alapján nyilván nem hajthatnak be ezek a járművek, és azt pedig, hogy
ezt betartják-e a rendőrségnek kellene ellenőrizni.
Trembeczky Károly képviselő: Ez az úttest és annak az összes tartozéka az önkormányzat
tulajdona. Efölött mindenféle rendelkezés a mi kezünkben van. Nem kell elmenni azért az
ENSZ-be, hogy mi forgalomszámlálást végezhessünk.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Nem fogják elfogadni. Hova fogsz menni fórumra,
hogy ezt és ezt számoltuk. Nem fogod tudni hivatalosan felhasználni. Értjük a problémát, de
más megoldást kell rá találni.
Trembeczky Károly képviselő: A forgalomszámlálást azért vezettem elő, hogy bizonyítani
tudjam az állítást. Az út rendelkezési joga a mienk. Ki is tilthatjuk őket, de akár sétálóutcát is
11

1

csinálhatnánk belőle. A mi tulajdonunk, a megoldást nekünk kell megtalálni. Az átmenő
forgalmat azonban szűkíteni kell.
Locskai Zoltán alpolgármester: Sűrűn fordulok meg én is erre, de ezt a helyzetet nem
tartom ennyire drasztikusnak. A felvetést mindenféleképpen továbbítom a polgármester
úrnak. Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel nem, a testületi ülés
nyílt részét 15 óra 15 perckor bezárom, zárt üléssel folytatjuk tovább a munkát.
k.m.f.t.
Locskai Zoltán
alpolgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Kolozsvári Rozália
jkv. hitelesítő

Trembeczky Károly
jkv. hitelesítő
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