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A KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE:
1.
Tájékoztató a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről
2.
Közérdekű kérdések, felvetések
Gyutai Csaba:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, köszöntöm a képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy
a mai közmeghallgatásunk határozatképes, hiszen a határozatképességhez szükséges 16 fő
képviselő jelen van. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy egy kötelező napirendünk van az
előírások szerint, egy rövid tájékoztatót szükséges adnom a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás tevékenységéről. Erről majd a képviselőtestületnek szavazni is kell. Ezt
követően néhány korábban írásban eljuttatott kérdésre az elkészített választ szeretném
ismertetni, azok számára, akik itt vannak. Ezt követően pedig a jelenlévők tehetik föl a
kérdésüket.
1.
Tájékoztató a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
tevékenységéről
Gyutai Csaba a tájékoztatót felolvasta, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Gyutai Csaba:
Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy valaki kíván-e szólni? Nem, akkor egy szavazást kérnék
a tájékoztató elfogadásáról. Kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy a tájékoztatót 16 igen,
egyhangú szavazattal elfogadtuk.
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2.

Közérdekű kérdések, felvetések

Gyutai Csaba:
Most az írásban elküldött kérdésekre szeretnék válaszolni.
Egy olyan kérdés, amely névtelenül érkezett és a Kosztolányi téri óvoda előtti terület
kezelésére kérdez rá, ezzel kapcsolatba a következőt válaszolom. Elsősorban itt a kutyatartás
szabályait kifogásolja a tisztelt állampolgár. Nem tudom, hogy itt van-e, de kötelességem
elmondani a választ. (A válasz a jegyzőkönyv melléklete.) Itt az utolsó megjegyzés arra utal,
hogy azt kéri a lakó, hogy oda egy játszóteret építsünk, de ott már van több játszótér is a
térségben. Nem célszerű még egyet építenünk. (A második kérdés és a rá adott válasz a
jegyzőkönyv melléklete.)
Tisztelettel kérdezem, hogy Choma Csaba Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 9. szám alatti lakos itt
van-e? Nincs, akkor az ő kérdésére írásban juttatjuk el a választ. (A feltett kérdés és a rá adott
válasz a jegyzőkönyv melléklete.)
Kérdezem, hogy Szakál István Zalaegerszeg, Göcseji út 55/C. szám alatti lakos jelen van-e?
Ő sincs. (A feltett kérdés és a rá adott válasz a jegyzőkönyv melléklete.)
Kérdezem, hogy Paár László Zalaegerszeg, Zala u. 4. szám alatti lakos jelen van-e? Nincs,
akkor számukra is írásba juttatjuk el a választ. (A feltett kérdés és a rá adott válasz a
jegyzőkönyv melléklete.)
Önöké a szó, kérem, kérdezzenek. Az volna a tiszteletteljes kérésem és javaslatom, hogy ha a
mikrofonhoz fáradnak, akkor érthetően legyenek kedvesek a nevüket és a lakcímüket a
jegyzőkönyv számára érthetően elmondani, hogy tudjanak írásban is válaszolni. Azt
szeretném kérni, hogy lehetőleg három percbe foglalják össze a mondanivalójukat, hogy
minél több emberre sor kerülhessen.
Nagy Sándorné (Zalaegerszeg, Olajmunkás u. 2.):
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Hölgy és Urak! Kedves Zalaegerszegiek! Sajnálom, hogy
ilyen kevesen jönnek el a Zalaegerszegiek, nem érdeklődnek. Nyolc éve álltam itt, mint az
igazság bajnoka. A futamot ugyan elveszítettem, de a bajnokságot megnyertem – az egerszegi
lakosok szerint. Mindenki tudja, hogy miről van szó. Sok mindenre kértek az ismerőseim,
hogy tegyem szóvá, de az időt nem akarom elrabolni a szintén felszólalók elől. Egyébként
mindenkinek megadatott a lehetőség, hogy eljöjjenek és a szólásszabadság jogukkal éljenek.
Az én kérésem röviden és velősen annyi: Mentsék meg a városi strandot! Funkcionáljon az
eredeti céljaként. A kevésbé tehetős és nagycsaládosoknak egy olyan lehetőség, amit igénybe
tudnak venni. Nincsen pénzük tengerre, Balatonra, de még az Aquacityre sem menni.
Szociális érzékenység, ha megvan a döntéshozókban, talán nem lehetetlen a kérés. Tudom,
sok mindenre kell a pénz, de most itt az alkalom, hogy a Polgármester Úr és Kugler László Úr
dugják össze a fejüket és gondolkodjanak a megoldáson. Képviselőtársaikat pedig arra kérem,
a jó cél érdekében döntsenek. Nem duguljanak el a fülek frakciófegyelemmel és süket fülekre
találjon a kérésem. Amit a lakosság nevében teszek, mert ezelőtt úgy volt, hogy állítólag az
egyik képviselő úr, aki ugyan már nem, kiadta, hogy mindenki ellenem szavazzon akkoriban,
8 évvel ezelőtt. Adva van még egy szép park. Könnyen elérhető, nem kell utazgatni nyáron a
gyerekeknek sem, nem vesznek bérletet financiális okokból, hogy finoman fogalmazzak. Így
a kijutás is nehézséget okoz, egyedi jeggyel oda-vissza drága mulatság. Egy-két gyermekes
családnak egy alkalommal közel 10.000,- forint, ha még csúszdázni is akar. Most az
Aquacityről beszéltem. Itt volt a hosszú, forró nyár, még a tavalyi lehetőséget sem adták meg,
hogy a kinti medencébe és a pancsolóba egy kis vizet eresszenek. Be lehetett menni a park
területére 400,- Ft-ért napozni. Egy csepp víz nélkül. Hogy hőgutát kapjanak, akik
bemerészkednek. Van egy jó hírem! A KÖJÁL, vagy ha úgy tetszik az ÁNTSZ soha kifogást
nem emelt a víz minősége ellen. Ezt hivatalból megkérdeztük. Egyéb korrekciós hibákat
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pedig meg lehet oldani, csak egy kis akarás kell. Egy kicsit innen-onnan elcsípni a
kiadásokból. Úgy tudom, hogy nem egy horribilis összeg az a javítás. Pályázni is lehetne.
Egyáltalán megpróbáltak valamit tenni? A megoldást keresni? Valaha is szóba került a téma?
Vagy egyszerűen lesöpörték az asztalról azzal, hogy nincs pénz és kész! Így mindenkit az
Aquacitybe tereltek, ha már egyszer nincs más lehetőség a családoknak és legfeljebb két
alkalommal megengedhették maguknak ezt a luxust. Ha már az a büdös kölyök annyit
nyafog! A meteorológia előrejelzése jövőre is forró nyarat prognosztizál. Ne építsünk le
mindent Zalaegerszegen. Ne adjuk már el a lelkünket is a multiknak, az ügyeskedő
spekulánsoknak. Nem akarok strandra járni, nem önös érdek vezérelt. Én már abban a korban
vagyok, hogy öltöztetni kell engem, nem vetkőztetni. Ne adjanak alapot a rossz hírű
pletykáknak, hogy ki, kik akarják, milyen célra megvenni a strand parkterületét. Bízom
abban, hogy a téma megragadta a figyelmüket, foglalkoznak vele időben és a jövő nyárra, már
egy gyermekzsivajtól hangos, akár úszóversenyeket is rendezhető városi strand működik az
Önök jóvoltából. Hisz a lakosságot képviseli úgy tudom. Ha nem, hát lelkük rajta. Köszönöm
a szót.
Gyutai Csaba:
Köszönöm szépen. Arról szeretném tájékoztatni, hogy nincsen olyan szándéka az
önkormányzatnak, hogy a strand területét értékesítse és nem is volt ilyen érdeklődés erre a
területre. Valóban az idei nyáron a külső medence nem volt nyitva, ez amiatt történt, hogy ez
most a mostani közegészségügyi szabályoknak már nem felel meg, nem rendelkezik olyan
vízforgatóval, amely szükségeltetne strandmedencék üzemeltetéséhez. Utalt arra, hogy
keresni kell a pályázatokat. Természetesen, hogy ha ilyen pályázat van, akkor pályázni
fogunk, hiszen mindenki gyerekkorának vagy ifjúkorának, aki itt ül ebbe a terembe az egyik
szép színtere volt a strand, mindenki érzelmileg kötődik hozzá. Jelenleg az a külső medence
olyan állapotban van, hogy ez így nem üzemeltethető. Alpolgármester Úr bővebben majd
írásban is válaszolni fog.
Simon Géza (Zalaegerszeg, Becsali u. 62/A.):
Nem egyéni problémáim vannak, közproblémáim vannak. Először is köszönetet szeretnék
azért mondani, hogy figyelmeztettek a Zalai Hírlapban, hogy még is ezt az országot ki tette
tönkre, megjelent egy oldalas hír. Milyen pénzen, ki pénzéből, nem is érdekel. De mi is
odafigyelünk, és arra szeretnénk választ kapni, majd talán a választásokon, a nép meg nem
lesz egy kicsit olyan kuka, mert tavaly már mondtam – bocsánatot kérek érte a néptől – hogy
ezt a várost ki tette tönkre. Az országot tönkre tette a Gyurcsány meg az akárki, Bajnai, akkor
ezt a várost ki tette tönkre? Mert úgy leépült! Naponta síró emberekkel találkozok, hogy nincs
munkahelye. Nincs munkahelye, nincs munkahelye! Na de hagyjuk ezt! Remélem, megértik a
képviselők. Másik. Ott kezdem, ahol tavaly abbahagytam, még pediglen ugye a bűnözés.
Akkor a Polgármester Úr azt írta nekem, hogy a statisztika ilyen, a statisztika Zalaegerszegen
nagyon jó. Kérem tisztelettel azóta elment a kapitány, visszafelé írt egy szép levelet, hogy
hoppá nem igaz a statisztika, mert nem a statisztikát kell nézni, hanem mit érez a nép. Hát a
nép azt érzi, hogy nyílt nappal lelopják a csarnokról, amit most készítettek újan, a csatornát.
Majd kirabolják a Polgármesteri Hivatalnak a közintézményeit, elviszik a mit tudom én
milyen elektronikai cuccokat. Stb., stb., lehetne mondani. Nem tudom kértem azt is, hogy a
rendőrség képviselőjét hívják meg, már három éven keresztül. Itt van valaki a rendőrségtől?
Nincs. Legyenek szívesek jövőre való tekintettel. Szóval nem jó a közbiztonság
Zalaegerszegen, ahhoz képest, hogy rabolnak, lopnak. Minden nap tele van az újság ezekkel.
Tudom, hogy nem lehet ellene tenni. A másik, azt is tavaly elmondtam, változás nem csak
rosszabb a helyzet. Az utak állapota. Hol van itt a műszaki osztály vagy a vezetője? Tessék
megnézni a Mártírok utat, egy hónapja állították, ekkora gödör van. Menjünk el a Kosztolányi
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útra, a csatornafedelek beszakadva. A Mikes Kelem utca azt hiszem azt mondták. Kérem nem
értek az aszfaltozáshoz, de annyit tudok, van egy rétegvastagság, van egy anyagminőség, meg
van egy RTU (Részletes Technológiai Utasítás), ezt be kellene tartani, aki ezeket csinálja. Be
kéne tartani! Azt jelenti, hogy akik ezt végzik vagy végeztetik 5 centis aszfalt nem elég, a
tömörítések egyenlőek a nullával, mondhatnám nyugodtan, hogy kaki. Minden egyes csatorna
fedlapnál feljön, fölszakad. Nem tudom, hogy miért éri meg a Polgármesteri Hivatalnak ezt
mindig háromszor megjavítatni. Még egy dolog aztán abba szeretném hagyni, mert mindjárt
kimegyek az időből. A Díszpolgári cím! Adtunk egy Díszpolgárit itt egy papnak. Kérem
tisztelettel, nem tudom kik voltak a bátrak, akik megszavazták, jól tették. Ez a pap valamikor
Zalaegerszegen ostorral verte az embereket, hátba, szemközt, szüleiket kérdezzék meg Ön is,
Ön is Polgármester Úr, Képviselő Úr, hogy mégis milyen volt ez a pap. Ennek adtak egy
Díszpolgárit. Na de nem ez lenne a legnagyobbik bajom, nem nekem, a népnek, mert én most
a nép érdekében vagyok. Ugyanis Önöknek írtak egy újságcikket, nem tudom elolvasták-e
annak idején? Ugye le kellene jönni képviselő Urak a nép közé. Nem csak a fogadásokon,
nem csak az átadásokon, nem csak itt-ott van a nép, hanem piacon itt-ott elbeszélgetni velük.
Ugyanis a népnek a legnagyobbik baja, hogy a Kustos Úr, aki öt éve körülbelül meghalt,
Önök leszavazták és nem kaphat egy Díszpolgári címet. Aki ide 22 ezer munkahelyet hozott,
nem tudom hány ezer lakást épített, amit Önök szépen leépítettek, munkahelyeket és abból
egyesek nagyon jól meggazdagodtak. Ezen most gondolkodjanak el és utólag, ha lehet
rehabilitálni. Oldják meg ezt a kérdést, mert mint mondtam figyelmeztettek bennünket, hogy
ki tette tönkre ezt az országot. Mert mi sem fogjuk elfelejteni, hogy ezt a várost ki tette tönkre
és hogyan. Tessék munkahely után menni. Egy Barlahida, tudom milyen falu, mert arra
jártam, oda hozott 70-es munkahelyet, ide meg nem tudunk? Vagy Polgármester Úr az
újságcikkben megjelentette, hogy egy munkahelyért is az ördöggel szóba áll. Olvasok újságot.
Önök nem olvassák el? A mai sms-eket tessék elolvasni! Mit írnak? Tetszik, nem tetszik,
tudomásul kell venni, a népnek véleménye van! És ’14-ben nem fogunk felejteni. Köszönöm.
Gyutai Csaba:
Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni Önt, hogy az újságban az önkormányzat nem tett
közzé politikai hirdetést. Közbiztonság. A megyében és a városban is új kapitány dolgozik.
Mindkét kapitány Úrtól azt kértük, hogy az utcán is több legyen a rendőr és a városban a
közbiztonság erősödjön. Az új kapitány belépése után jóval több rendőr van a zalaegerszegi
utcákon, több járőr van beállítva és ahol különösen problémás volt a közbiztonság helyzete
Pózván, ott rendőrőrs került kialakításra. Egyébként lehet azt mondani természetesen, hogy a
statisztikák csalnak, meg hogy ha egyetlen egy embert is sérelem ér, akkor már a
közbiztonság rossz, de országos összehasonlításban Zalaegerszeg biztonságos város. De a
kérdését el fogjuk juttatni a kapitány Uraknak. Az utak állapotával természetesen mi sem
vagyunk megelégedve és a város rendkívül komoly összeget fordít az utak fölújítására, de én
ismerem azért más megyei jogú városok állapotát is. Azért például Érden, ami egy jóval
nagyobb és jóval gazdagabb város, ott az utak 40 %-a murvás. Zalaegerszegen meg a
hegyekbe is mindenhol aszfaltos utat építettünk. Az igaz, hogy vannak olya útszakaszok,
amelyek nincsenek jó állapotban, vannak, amelyekre költeni kell, de az idén is nagyon sokat
költöttünk, és ha lehetőségünk lesz rá, akkor természetesen az utak állapotán javítani kell. A
Díszpolgári címmel kapcsolatban nyilván Ön másképp ítéli meg, meg én is másképp ítélem
meg Mindszenty József szerepét. Kétségtelen, hogy a két háború közötti Zalaegerszeg egyik
kiemelkedő alakja volt és az akkori építkezések jórészt hozzá kötődnek. Az egy más kérdés,
hogy a város korábbi tanácselnökének milyen a megítélése, lehet, hogy Ő is megilleti a
Díszpolgári címet, erről én nem vitatkozok, nem vitatkoznék Önnel. Nyilván itt a
közgyűlésnek kell dönteni. De a közbiztonságra és az utak állapotára vonatkozóan pontos
tájékoztatást is fog kapni.
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Sipos László (Zalaegerszeg, Babits M. u. 5.):
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Sipos László vagyok a Babits utca 5-ből, Gálafejről,
Andráshida, Szent István utca - ezzel a három helyszínnel kapcsolatba szeretnék egy-két
gondolatot fölvetni. A másik dolog amit örömmel láttam tegnap előtt, hogy szűrik a nagy
testű és nagy súlyú teherautókat a városhoz bevezető utakon. Ez örömmel tölt el, mert sokszor
nagyon kellemetlen és sok károkat okoznak, amikor betévednek a városba. Továbbmenve
talán Andráshida, Szent István utcai és az iskola mögötti szabad tér, illetve most már nem
szabad, mert egy műfüves pályát biggyesztettek oda. Nem a legszerencsésebb helyre és nem a
legszerencsésebb módon, mert lehetett volna az Iskola utcával párhuzamos is. Az Igazi
igazgató Úr szerint talán még az iskola kerítésén belül is lett volna szerencsésebb, mint ott.
Szeretném itt elmondani, hogy a mostani igazgató Urat esténként nem látom ott a kivilágított
vagy kivilágítatlan műfüves pálya mellett, hogy csendesítené a felnőtteket, hogy különböző
trágár beszédekkel, kiabálásokkal ne zavarják a környéken lakókat, ez az egyik. A másik
pedig meg szokták kérdezni az építés előtt, annak ellenére, hogy tudomásom szerint ott
óvoda, játszótér és ilyen dolgok lettek tervezve. Nem lett belőle eddig semmi, de a műfüves
pályán belátnak a lakásokba, hogy mit csinálnak. Ígértek oda tujasort, de ha már ott van,
akkor legalább tisztességgel figyeljenek oda, hogy felnőtt emberek ne káromolják ott és ne
szidják senkinek az édesanyját, aki rosszul passzolta a labdát, nyolcas hangerővel. Ez az
egyik. A másik dolog, meg kellett volna kérdezni ott esetleg a szomszédokat, az érintetteket,
hogy a tervekkel kapcsolatba mi a véleményük. Senki nem tudott róla. A másik dolog.
Elkezdték az utaknak az építését is, a szennyvízépítés befejeződött nagyjából a hegyeken és
ez egy áldásos dolog, mert az önkormányzatnak is hamar jön vissza egy kis pénz a
szolgáltatásból. De nem is ezzel van a baj! Hanem amikor most konkréten az Aranyeső utcába
már régóta vártuk, hogy legyen egy megfelelő út, akkor figyelembe kellett volna venni a
domborzati viszonyokat, amikor kiépítik ezeket az utcákat és amikor kimérték ezeket a
területeket, akkor 8 méter utat hagytak ott el, hogy ne Kápolnahegyi út szélesség legyen és ne
Jánkahegyi út szélesség legyen. És most már a bevezető szakaszt megcsinálták bitumenesen,
ami egy nagy öröm, de majdnem az út közepén van egy vízterelő lebetonozva és pázsit a
kerítés mellett. Pontosan ez a kedves szomszéd temette be a vízelvezető árkot, annak idején,
ami elvitte abból a lejtős utcából a vizet, a hólevet és emiatt ugye nem volt különösebb
probléma. De én írtam egy kis emlékeztetőt vagy egy figyelem felkeltőt képviselő Úrnak, hát
most kaptam meg tegnap előtt a választ rá, de azt tudom mondani neki, hogy nem elégít ki és
nem vagyok nagy igényű, de egy kicsit el kellene gondolkodni azon, hogy ahol egy lejtős
útszakasz van és kifolyik a hólé egy másik keresztutcára és szembe ott van a vízcsap. Volt
olyan eset, amikor hatan fogtunk meg egy autót és úgy kísértük le, hogy a fiatal gyerek az
öregapjával ne törje össze magát. Tehát ez az építési mód és az építéseknek az ilyen irányú
folyamata ez engem nem tud megragadni, elfogadni se tudom, úgyhogy én azt írtam nekik,
hogy az ilyen tervezéshez, az ilyen kivitelezéshez se a pénzemet, sem pedig a nevemet nem
kívánom adni addig, amíg egy ilyen lejtős úton nem lesz vízelvezető árok. Megköszönöm a
figyelmüket, türelmüket és kérem, hogy ezeket a dolgokat vegyék figyelembe azokon a
helyeken, ahol ilyenek a terepviszonyok. Mellesleg és ezt a vizeseknek elmondtuk, hogy
olyan változó nyomású víznyomás van azokon a helyeken, hogy amikor felrakják a regisztert,
akkor 1-1,5 bár a nyomás, az üzemi nyomás 4 és 6 között van és hogy ha egy tűz lenne, akkor
nem tudom, hogy a vízvételezés a tűzcsapról hogyan menne végbe. Ez az egyik dolog, a
másik, hogy leszűkítik a 8 méteres utat, a kanyarodást. Hogyan jön fel ott adott esetbe a
tűzoltóautó? Hogyan jön fel a csatornamosó autó? Szerintem azt ami meg van, nem kellene
csorbítani, kevesbíteni vagy egy olyan módon felhasználni vagy kihasználni, ami nem
megfelelő. Megköszönöm a türelmüket.
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Gyutai Csaba:
Köszönöm szépen. Sümegi László képviselő Úr kért szót.
Sümegi László:
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! A felvetés első része érintette Andráshidán az
Iskola utcában épült műfüves pályát. Azt gondolom, hogy Andráshida örülhet annak, hogy
egy műfüves pályával gazdagodott. A helyszín pedig azért került kiválasztásra, mert
mindannyian tudjuk azt, hogy az általános iskolákban felmenő rendszerben bevezetik a
mindennapos testnevelést. Ez a műfüves pálya az általános iskolával szemben lévő
önkormányzati telken került kialakításra és azért nem az önkormányzat kerítésén belül, mert
azt ott a pályázati kiírás kizárta. Tehát ebben az esetben nem lehetett volna az iskola
udvarábra pályázatot beadni. Azt gondolom, hogy ez a pálya alapvetően a gyermekeinket
szolgálja, tehát nem valamilyen utánpótlásképzést vagy profi sportot, hanem kifejezetten
grundpálya. Délelőtt, illetve délután 4-ig alapvetően az andráshidai iskolába járó gyerekek
igényeit szolgálja. Való igaz, hogy délután 4 órától körülbelül este 8 óráig – de ez a kérdés
még szabályozásra vár, tehát nincs kialakulva, hiszen éppen talán néhány hete lett ez a pálya
átadva. A használat végleges rendje nyilván abban az időszakban, amikor korán van sötétedés
legkésőbb ez a pályavilágítás le lesz majd kapcsolva. De visszatérve erre a területre, nem
építhető oda óvoda, mert ez egy töltés terület. Andráshidán van az óvodának engedélyezés
alatt álló kiviteli terve, amely pályázat beadásra is került ismereteim szerint jövő év első
felébe. Ez az iskola mellé a Gazdaság utca felől kerül. Tehát igazából én ezt nem tudom ennél
jobban elmondani, nem vagyok műszaki ember, de erre a területre nem lehet építkezni. Ez egy
valamikori agyag vagy kavics vagy homoklelőhely volt. Való igaz az is, hogy oda egy tujasort
szeretnénk kialakítani, de egy ilyen tujasornak költsége van és talán a jövő évi
költségvetésben jut erre fedezet, hiszen én kifejezetten nevesítettem erre a területre egy
összeget, hogy ennek a területnek egy részén játszótér készül a gyermekek részére, illetve a
zöld növényzet és a parkosítás kialakítása.
Sipos László:
És miért nem az Iskola utcával párhuzamosan lett ez megvalósítva? Ezt szeretném
megkérdezni? Az az építész, akinek csukva van a szeme vagy egyszer elment oda vagy nem is
látta a helyszínt.
Sümegi László:
Erre a kérdésre nem tudok válaszolni, hogy az elhelyezése miért így, miért nem erre
merőlegesen történt. Passz! Majd megkérdezzük a tervezőt, vagy Polgármester Úr nyilván
megnyilatkoztatja a tervezőt.
Gyutai Csaba:
Annyit szeretnék még az óvoda problémájához hozzátenni, hogy megjelent egy héttel ezelőtt
az a pályázat, amire vártunk. Így pályázni fogunk új óvoda építésére Andráshidára. Ennek az
önrésze mintegy 80 millió forintos keretösszeggel az idei költségvetésünkben rendelkezésre
áll, úgyhogy pályázni fogunk, de az óvoda nem fog megépülni, mert ott nem lehet építkezni.
Egyébként a pálya használattal kapcsolatos problémák hozzám is eljutottak. Én azt kértem a
szakosztálytól és az iskola képviselőjétől, hogy legyen egy pályahasználati rend és legyen
felelőse ott a pálya igénybevételének és abba maradtak engem legalább is így tájékoztattak,
hogy csak a gondnok engedélyével mehetnek oda és nem teljesen nyitott a pálya használata.
Az Aranyeső utca, ha jól tudom, Gálafejen van, én ennek az utcának a problémáját nem
ismerem, de át fogjuk tekinteni, de Sándor Dénes György jelentkezett, lehet, hogy erre fog
válaszolni.
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Sipos László:
A választ köszönöm nem tudom elfogadni így, mert vízelvezető árok nélkül azt az utcát
bitumenezni úgy abba a formába, hogy 1,5-2 méter pázsit és belül van az út közepén a
vízelterelő, így ez nem megoldás.
Gyutai Csaba:
Nem ismerem, meg fogja nézni Alpolgármester Úr és jelentkezik, nyilván ő jobban ismeri
ennek az utcának a problémáját. Egy felvetésre szeretnék reagálni: a tűzoltóautó. Amit
mondott abba nagyon sok igazság van, mert a városkörnyéki szőlőhegyeken nagyon sok
helyütt, nagyon szűk útvonalak vannak. Ugyan ezeket legtöbb helyen le is aszfaltoztuk, de
ezeken a helyeken nem mindenhol tud elmenni a szemétszállító autó se, nem mindenhol tud
elmenni a tűzoltó autó se. De van rá megoldás. A tűzoltóság vett kisebb járművet, pontosan
erre a problémára reagálva, hogy föl tudjanak menni a várost ölelő dombokra és a ZalaDeponak is van kisebb járműve.
Sándor Dénes György:
Igen az Aranyeső utcával kapcsolatban kértem szót, hiszen itt korábban megkerestek a lakók
és kérték, hogy a város segítse őket abban, hogy aszfaltburkolatot kaphasson az az út. Ez egy
közepes lejtéssel rendelkező út, ahol örök problémát okozott az, hogy az esővíz a zúzalékot
rendszeresen lehordta és ezért egy örökös, akkut problémát okozott. A városnak sikerült
megtalálnia a forrást arra, hogy a lakók befizetéseit kiegészítve egy aszfaltos burkolatú utat
hozzon ott létre, amely el is készült és az elsődleges tájékoztatás alapján a lakók nagy része
ezt örömmel is fogadta. Valóban az út mentén nincsen hagyományos esővíz elvezető csatorna,
hanem olyan megoldással lett megvalósítva, hogy folyamatosan, egyenletesen van levezetve a
megjelenő csapadék az út felületéről. Hiszen sajnos nem volt itt ezen a területen mód arra,
hogy koncentráltan legyen elvezetve a csatorna. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata, az
hogy nincsen olyan terület vagy nincsen olyan nagyobb befogadó csatorna, amely lehetővé
tenné ezt és a lakók közül senki sem járult hozzá ahhoz, természetesen és érhető módon, hogy
az ő területére legyen koncentráltan bevezetve a csatorna. Az út szélessége az egy nagyon
egyszerű kérdés, pénz függvénye. A város így is nagyon nagy mértékben támogatta,
összességében több mint kétharmadával a bekerülési költséget és természetesen, hogy ha a
lakók úgy gondolják vagy úgy gondolták volna, hogy ez az útszélesség nekik nem megfelelő,
akkor a megnövelt önrész befizetéssel egy szélesebb út megvalósítható lett volna. Azonban a
lakók szinte kivétel nélkül megelégedtek ezzel az útszélességgel és ezért lett végül ez az
útszélesség megvalósítva.
Gyutai Csaba:
Kérném, hogy a Gálafeji nyomásproblémára szíveskedjen Sipos Úrnak írásban válaszolni a
Zalavíz Zrt jelen lévő munkatársa.
Doszpoth Attila:
Az Aranyeső utcával kapcsolatban, amit Ön megoldásként fölvetett én meg azt gondolom,
hogy ez az egyik jó megoldás azokba a kitett hegyoldalakba, ahol a csapadékvíz elvezetésre
valamilyen módot kell találni. Számtalan példát tudnék mondani a Zalaegerszeget körbevevő
dombokon, Ebergény az egyik, ahol a hagyományos kialakítású útprofil miatt az útnak mind a
két szélét kimossa minden nagyobb eső. Ha arra rámennek az autók letörik és egyre szűkül be
az út. Ezt nyilván egy ellentétes profilú úttal lehet megoldani. Egyébként ha elmegy és
megnézi Szekszárdon láttam ilyet, vagy egyébként Badacsonyba is hasonlóan oldják meg
ezeken a nagy kitettségű utakon a csapadékvíz elvezetést. Képviselő Úr pedig elmondta, hogy
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igazából a befogadóval kapcsolatban volt probléma. Abba viszont Önnek teljesen igaza van,
hogy a tervezőnek nemcsak a szabványnak, hanem a józan paraszti észnek is meg kell
felelnie. Én ez irányba azt kérem mindig az egyes terveket átvevő szakembereket, - legyen az
felújítás vagy beruházás - hogy ilyen szempontból is nézzék meg a terveket és beavatkozásra
csak akkor adjanak engedélyt, hogy ha annak is megfelel. A tűzoltóautóval kapcsolatban
pedig azt tudom mondani, hogy általában ezek az utak, főleg, hogy ha azokon szilárd burkolat
van, akkor megfelelnek annak a szélességnek amin el tud menni a tűzoltóautó, hiszen annak
az engedélyezési eljárásába tűzoltók részt vesznek és ők sokszor ki is próbálják egyébként,
hogy el tud-e menni. Egy más kérdés, hogy nagyon sok olyan ingatlan van, ahol főleg ezeken
a hegyi területeken, ahol a növényzet nem elégséges nyírása miatt annyira beszűkül, hogy
nem tud elmenni a tűzoltóautó vagy csak úgy tud elmenni, hogy ha a tükreit lehúzza. Ebbe én
azt gondolom, hogy van még tenni a hivatalnak, de gondolom, ebbe van még mit tenni az ott
lakóknak is.
Gyutai Csaba:
Mielőtt továbbadnám a szót, egy dologra az Ön előtti fölszólalásban nem reagáltunk, a
munkahelyteremtés problémájára. Természetesen látjuk, tudjuk és ismerjük a városban a
munkanélküliségi helyzetet, ami egyébként jóval kedvezőbb, még a mostani nehéz
szituációban is, mint az országos átlag. Jóval az országos átlag alatt vagyunk, annak ellenére,
hogy látjuk, hogy a városban működő legnagyobb vállalatnál piaci problémák vannak, és ez
további nehézségeket fog jelenteni. Az elmúlt két évben a Déli Ipari Parkban egy olasz
tulajdonú varroda kialakítása történt meg. Az Északi Ipari Parkban egy magyar tulajdonú
gyógyszergyár létesült, hamarosan átadásra kerül a Moltech Kft. telephelye. Megállapodtunk
a Moltech Kft. tulajdonosaival, hogy egy győri vállalkozásukat Zalaegerszegre hozzák, ez
körülbelül olyan 8-10 fő új munkahelyet jelent. Megállapodtunk a múlt héten egy
szállítmányozási céggel, hogy Zalaegerszegre hozza a telephelyét, ez körülbelül 20 új
munkahelyet jelent, egy raktárbázist fog kialakítani. Az Északi Ipari Parkban az Inkubátorház
bővítése folyik, a beruházás zajlik, körülbelül május végére készül el az Inkubátorház újabb
üteme, ott elsősorban egy elektronikai összeszerelő, magyar tulajdonú vállalat jóvoltából 100120 munkahely jöhet létre. Egy zalaegerszegi tulajdonú nagyvállalattal tárgyalunk, aki
várhatóan kiköltözik a parkba és mintegy 40-50 munkahelyet hoz létre. Ezek azok, amelyek
teljesen konkrét lépések. Összességében ez azt jelenti, hogy a következő évben várhatóan az
Északi Ipari Parkban körülbelül 200 új munkahely jön létre. Látjuk és tudjuk, hogy ez nem
oldja meg a Flextronics problémáit, de megyünk előre, megyünk a lehetőségek után. Most a
gazdasági válságban, gazdasági világválságban hihetetlen nehéz új cégeket hozni, de bíztató
tárgyalásaink vannak olasz, török és német befektetőkkel is.
Dr. Ferenczy Sándor (Zalaegerszeg, Ságodi u. 115.):
Először is tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném azt elmondani, hogy mélyen tisztelem
Önöket azokért az erőfeszítésekért, amiket a városért tesznek. Nem akármi. Amit mondok, azt
a jobbítás szándékával mondom. Mindjárt az első, Polgármester Urat már meg akartam
keresni ez ügyben. Az Október 6. téren egymás mögött áll három emlékmű, a legkülső, a
Batthyányi utca felőli, betonelemekből van összeállítva. Ezek a betonelemek ékszerűen
támaszkodnak egymáshoz. Nem tudom, valakinek feltűnt-e, de ezek a betonelemek elkezdtek
szétcsúszni. Több, mint egy hónappal ezelőtt jeleztem már telefonon, nem tudom, jó helyre
jeleztem-e a városházán az építési osztályra. Kaptam egy nagyon kedves köszönetet, azóta
ahogy nézem, nem történt semmi. Viszont tudomásom szerint az a rész valamikor a Zalának
volt a medre és az ártere, ennek megfelelően laza, következésképpen ha most télen esőzések
jönnek, mellette jóval nagyobb forgalom van, mint előtte, belülről pedig ezt az emlékművet
feszíti széjjel az ék alakú beton, amelyik csúszik le, össze fog omlani. Az egyik baj az lesz
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vele, hogy a tetején lévő nagyon szép szobor súlyosan meg fog sérülni, a másik pedig az lesz,
ha valakire ráesik, akkor az valószínűleg az örökkévalóságot találja meg. Tisztelettel
javasolnám sürgősen a helyreállítását, megerősítését, vagy bármit, ami ezt az állapotot
megszünteti, azt el kellene végezni. A másik dolog: valamikor Egerszeget a virágok
városának hívták, ha már mindenáron címet akarunk keresni, akkor jelen pillanatban a részeg
oszlopok városának lehetne nevezni. Miért mondom ezt? Tessenek végigmenni a Hunyadi
utcán a vasút felé, rögtön ott az első, évek óta ferdén álló villanyoszlop. Itt a közelben, a
Pontház mögött az Eötvös utca végén, szintén évek óta ferdén álló közlekedési oszlop, és csak
kettőt említettem meg a többi közt. Lehet, hogy egy kicsit csúnyán fog hangzani a másik
dolog. Van ennek a városnak 60 ezer lakosa durván, ebből – ahogy észreveszem – olyan 15
ezernek az otthona a város, 45 ezernek a lakóhelye. Csak azért különböztetem meg, mert az
otthonára mindenki vigyáz, a lakóhelyére nem biztos, sőt. Ezt is miért mondom? Most,
amikor jöttem ide, pontosan a városháza előtt nézem a parksávot, keresztültaposva rajta, 5
méter kedvéért nyugodtan keresztülmennek rajta. Ott van a Gyémántház. Érdemes megnézni,
ott van rajta a műanyag burkolat, millió és egy helyen be van nyomkodva, mert az valakinek
olyan sikkes. De hadd kérdezzem meg azt is, ezeket az erőfeszítéseket a város érdekében
mennyire érdemes egyáltalán csinálni, amikor nem vigyáznak rá? Érdemes megnézni a Sütő
utca állapotát. Felújították, elköltöztették a gumist onnan, a díszburkolat hogy néz ki? Rajta
parkolnak, az autóknak semmi keresnivalója rajta. A Nagytemplom előtt a díszburkolat,
érdemes megnézni vasárnap a díszburkolaton ott parkolnak, ott vannak az olajpacák. Kis utca.
Valaki, nem tudom, milyen meggondolásból felszedte a díszkövet, ott van szanaszét, valaki
csak kitöri majd a nyakát rajta. Aztán amit még szeretnék elmondani, az a lakóhelyem, amit
most már én is otthonomnak tartok, és azért beszélek miatta, Ságod. Az utca, amelyben
lakom, olyan, hogy sötétben nem tanácsos a járdán végigmenni, és nem is lehetne ezt
megcsinálni így, ahogyan most van, mert agyagtalaj, vízelvezetés gyakorlatilag nulla. Az
agyagtalaj pedig ha vizes lesz, akkor csúszik. Meg lehet nézni, a járda folyamatosan csúszik le
az árokba. Kaptam egy ígéretet ezelőtt egy évvel, amikor Polgármester Úrhoz fordultam
levélben, hogy valahogy meg fogják oldani a vízelvezetést. Ebben az ügyben szomorúan kell
megállapítanom, hogy történt: semmi. Pedig jó lenne, mert a pincékbe megy le a víz, sőt, az
épületeket veszélyezteti. Még egyet szeretnék elmondani. Az újságban olvastam, ha jól
emlékszem, ha valakinek van ötlete új utca elnevezésekre, akkor azt hozza az Önök
tudomására. Nem tudom, mennyire ismert az a név, hogy Donáczi Ferenc. Író volt, itt
született Egerszegen, és semmi nem őrzi a nevét. Érdekes lenne az élettörténetét megnézni,
mert nekem sajnos csak röviden áll rendelkezésemre, de azt hiszem, a XX. század elején élt
sikeres ifjúsági írónak a szülővárosában talán járna egy utcaelnevezés. Köszönöm szépen.
Gyutai Csaba:
Kiváltképp köszönjük az elismerő szavakat. Az Október 6. térrel kapcsolatban megkérem a
Városüzemeltetési Osztályt, hogy Dékány Endre képviselő Úrral együtt menjenek ki, és
nézzék meg a szobrot. Képviselő úr statikus, ő a szakembere ennek a dolognak. Teljesen igaza
van, ha szétcsúsztak a betonelemek, akkor mindenképpen meg kell erősíteni a szobrot, illetve
a posztamenst, nehogy az egész sérüljön. A görbe, dőlt oszlopokra vonatkozóan a
Városüzemeltetési Osztály munkatársait kérem, karbantartási szerződésünk is van a ZH-Szer
Kft-vel – ez az E.on egyik vállalata – akiknek a közvilágítás karbantartása a feladata, kérjük
számon ezeket a helyeket, amiket az Úr elmondott. A rongálásokkal kapcsolatban magam is
nagyon szomorúan tapasztalom, el tudnánk mondani, mennyi pénzt fordítunk megrongált
padok, szemetesek, utcabútorok pótlására egy évben. Ha ezeket nem tennénk, akkor néhány
év után a város csatatér állapotát mutatná. Ennek ellenére igenis folytatni kell a virágosítási
programot, meggyőződésem, hogy a belváros máshogyan néz ki, mint három évvel ezelőtt.
Nem csak zöldfelületeknek kell lenni, hanem a belvárosban igenis virágnak kell lenni, ahogy
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mindig is volt Zalaegerszegen. Ebben egy kicsit léptünk előre, és azt jó érzéssel néztem,
amikor a májusi fesztivál volt, és nagyon sokan voltak a Kossuth Lajos utcán, nagyon kevés
ember lépett rá a virágágyásokra, mintha egy kicsit az a szellem, amit Ön számonkért a
városon, mintha egy kicsit működött volna, sajnos nem mindig. A Ságodi út vízelvezetésére
emlékszem, emlékszem arra a levélre is, Ön azt kifogásolta, hogy a ságodi fennsík tetején
jónéhány ház tekintetében nem folyik el a víz, és a házak vizesednek. Akkor megnézettük
szakértővel, nekem azt állították – én nem vagyok szakértő – hogy ez domb tetején van,
onnan le kell folynia a víznek, ez nem lehetséges. Azt gondolom, hogy ezt újra meg kell
nézetni. Donáczi Ferencre való javaslatát köszönjük, ez nem volt a gondolkodásunkban, van
egy másik jeles zalaegerszegi, az utolsó nagybányai nemzedékhez tartozó Udvardi Ingác, aki
egy kiváló festő volt, róla sincs semmilyen utca elnevezve. Már kértem az Utcanév Elnevező
Bizottságot, hogy találjunk valamilyen megfelelő helyet, a Kossuth utcán lakott több helyütt a
művész úr, róla is meg kellene emlékezni. Arra kérném a kollegáimat, hogy Ferenczy úr által
felvetett technikai, műszaki kérdésekre precízen minden esetben válaszoljunk, és nézzük meg
ezeket a kérdéseket. Dr. Tóth László képviselő úr szeretne reagálni.
Dr. Tóth László:
Dr. Ferenczy úrral ebben a kérdésben már többször konzultáltunk. Valószínűleg ketté kell
választani a járdáknak a problémáját, amire valószínűleg vissza kell térni, mert ott viszonylag
egy hosszabb szakasz van. A komoly ságodi fejlesztések mellett idáig még nem jutott pénz a
víz pincékbe való befolyására. A hivatal műszaki részének is mondom, hogy valószínűleg
afelé kell gondolkodni, hogy ott a ságodiak, amikor a választások előtti lakossági fórumon az
Ön részéről felvetődött – azelőtt is és utána is többször – ott volt egy olyan tó, amelyiknek a
forrása valószínűleg ott valami vízréteget eredményezett alulról, és annak a nyomására
mennek be. Mert az nem valószínű, hogy a csapadékvíznek az árokból történő befolyása ilyen
nagy problémákat okozna. Ismerem, a körzetemben nincsenek jó állapotban ezek az árkok
szinte sehol sem, de erre majd térjünk vissza, és akkor megbeszéljük, illetve a műszaki rész is
ezt vizsgálja meg. Egyszer egy műszaki bejáráson, illetve egyféle megoldáson ez már átesett,
nem javított a helyzeten, valószínűleg itt komolyabb probléma van.
Sipos László:
Szeretnék egy javaslatot tenni. Az önkormányzat most saját tapasztalatból kellett rájönnünk
arra, hogy a gázóránkon 11 m3-rel kevesebb folyt át, és olyan korrekciót találtak ki, amivel
akár 100 vagy 1000 m3-t is ki tudtak volna korrekciózni. Az önkormányzatnak olyan
intézményei vannak, ahol – úgy tudom – olyan órákat szerelt fel az E.on, ahol ezek a dolgok
már egy az egyben ki vannak küszöbölve olyan módon, hogy már ott korrekciózzák azt, ami
át sem folyt az órán. Jó lenne, ha a műszaki embereiket egy kicsit figyelmesebben
odaállítanák, és esetleg meg tudnának spórolni ezeken a költségeken is néhány milliót, esetleg
még többet is.
Gyutai Csaba:
Köszönjük a jelzést. Az E.on-nal jó néhány problémánk van a közvilágítás tekintetében is,
áramszámlák tekintetében is, tavaly volt, amikor az áramszámlákat egy szakcéggel átnézettük,
és néhány milliós eltérést találtunk, a mi kárunkra, nem az ő javukra, sajnos. Ez volt az
igazság. Ezzel a felvetéssel, amit mondott, nem találkoztunk, de a hivatal energetikusával ezt
megnézetjük.

11
Dobos Vilmosné (Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 15.):
Keveset fogok beszélni, mert azt mondták, keveset beszéljek, hát pedig fogok beszélni.
Végighallgattam, és nincs igaza sok mindenben, mert ha a Polgármester Úr most legalább 20
percet feleslegesen beszélt, ha néznék a közgyűlést, amikor van, akkor jegyzetelnének, és azt
mondanák, hogy ezt mind nem kellett volna most a Polgármester Úrnak elmondani, mert ez
mind elhangzik ott. Szeretettel köszöntök mindenkit, Képviselőket, Polgármester Urat, Jegyző
Urat. Én nem tudom, kezdem az elsővel. Egy év alatt nem kaptam a Volántól, ez már egyszer
végülis a Péter amikor már volt erről szó, hogy a botfai elágazótól egy megállót, amit végülis
aláírásgyűjtéssel – tudom, mert én szerveztem, az egyik én voltam – hogy megálljon a busz,
mert sok olyan család lakik ott, ahol a gyerekek iskolába járnak. Ha én kimegyek
történetesen, én az öregkorba léptem, hangsúlyozom Balaicz úrnak, hogy köszönjem meg, de
szép mondata volt, azt mondta, ha 60 évet elmúlt valaki, öregkorba lép, de az idősebbektől
tudjuk a tapasztalatot gyűjteni. Ez a mondata sosem fog, én már az öregkorba léptem, ez szép
mondata volt, amikor mondta valahol, azt hiszem, a Zsinagógában. Végül is az ember
tévedhet, mert minden ember tévedhet, de ha én kimegyek most a férjemmel, 60 éves
elmúltam, akkor nekem meg kell a jegyet vennem. Azért uram bocsánat, van egy
munkanélküli gyerekem, aki három hónapig kórházban volt, van három gyereke. Ha ezt veszi
az ember alapul, nekem minden aprópénz, éppenséggel a Gábor, ugyanúgy a Sümegi Úr,
Major Gábor, elhangzottak, minden apró fillérre van ott, ahol munkanélküliség van, van rá,
hogy hova fordítsa. Erre föl azért erre egy év alatt nem került sor, hogy egy levelet, hogy
asszonyom, nem sikerült a megoldás, semmi. Azóta lett egy váltás, jó, sok helyen lett váltás,
de ahogy mondták, sajnos ez a védett fasor, nem tudom, minek vannak azok a dolgok kitéve,
azok a nyitott könyvek. Hát, bizony nagyon tönkre vannak, mert tönkre teszik a fiatalok, éjjel
ahogy jönnek a diszkóból. Akkor még a másik. A Bíró Márton utca és a második tízemeletes,
ahol a körforgalom van, ott folyamatosan megáll a víz. Ez még a Kámán Pisti idejében is
megállt, most megint ugyanúgy megáll, szinte az embernek úgy kell csónakázni, hogy az út
szélén menjen. Még a másik. Ha megyünk a színház felé, ott annyi száraz ág van, ami leeshet,
és bárki autójára, ha még azt mondom, hogy a Bíró Mártonban ahogy sajnos két
önkormányzati ember volt, aki meghalt sajnos, és még az a fájó, hogy én segítettem a
temetésen, és a mai napig nincs megoldva, hogy az ágak elérik a villanyvezetéket, vagy
esetleg a sindőt. Még a másik. Az én fiam volt ilyen esetben, mikor még dolgozott, hogy le
akarta vágni, de a lakó nem ment bele. Mit ad úristen, leesett egy nagy vihar révén, valakinek
a fejére, hat öltéssel a balesetin. Vagy autóra, vagy akár gyerek ülhet az autóban, ezeket meg
lehetne előzni, csak egy kis odafigyelés. Lehet, hogy én túl bent vagyok ezekben a dolgokban,
mert igen, odafigyelek, én beteg vagyok akkor, ha nem nézhetek egy városi tévét, azért
mondtam, most is feküdtem, beteg voltam, és jegyzeteltem. Azért mondtam, hogy felesleges
volt elmondani, mert ha valaki ezt nézi, akkor ezt mind tudja, nekem hosszú sorozat, ritka
olyan, ha én nem vagyok otthon. Én minden képviselőnek köszönetet mondok, és nagyon jó
egészséget kívánok, mert mindenki ahogy ügyeskedett a maga területén, mindenki egy kicsit
előbbre tudott lépni. Még a másik mondjuk, ami nekem a nagy gondom, és azt hiszem, ezzel
voltam is, akkor mondtam, hogy a Berzsenyi 15. és 17. között most már a 8. emeletig érnek a
fák, tele bogarakkal. Én egy kicsit kemény lennék, mert azt mondják, 60 éven túl az ember
kemény, az igazság helyén harcol. Hát ha egyszer önkormányzati terület, akkor tessék, nem
akkor a felét az önkormányzat ülteti be, a másik felét meg a lakók, így nem szabályos, ezt
nem tudom elfogadni semennyire se. A másik. Ott is egy fél falu lakik, ha azt veszem alapul,
egy hinta van, és a hinta mellé tették a kutyaürülékes dobozt. Mit ad úristen, fekszek az
unokámmal, beszélgetünk, mondom a papának, mi ez a nagy csattanás? Most már hullanak a
levelek, hát uram bocsánat, egy gyerek játszótér, habár a Vass Pisti azt mondta, csókolom, ez
játszótér vagy akácerdő? Úgyhogy ezek a dolgok megoldhatók lennének, itt keménynek kell
lenni, ha egy városvezetés, és nem kell azt mondani, hogy ki tette tönkre. Itt nem tudjuk, hogy
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ki, nem kell egyik a másikára mutogatni, mindenki ember, teljesen mindegy, hogy ki milyen
beosztásban van, akkor is ember. Ha a tiszteletet megadja, akkor igenis a másik is köteles,
mint ahogyan most fel voltam ezen az egész E.on-on is, hogy ezzel is tisztában legyen sok
ember. Nem volt áram, és éppen mondtam, a LÉSZ igazgatójának dicséret jár, nem jut
eszembe, milyen Kornél, ő azon pillanatban, ha bármi van. De én eltelefonáltam Pécsre is,
mikor éppenséggel egy hétvége volt, és nem volt áram. Hadd ne mondjam, a Platán sor, meg
ahogy befordulunk, hogy kell mondani, nem tudom, ott a kereszteződés a Gasparich meg a
Platán sor, ott a Volán, ahol volt ott az a kereszteződés, két héten keresztül nem volt villany.
Az unokám most végzős, éjjel ment haza, mert gyakorlatin volt, megkérdezem, hol vannak
azért azok a rendőrjárőrök, ha egyszer két héten keresztül nem veszik észre. Isten
nyugosztalja szegény Kramarics Gézát, nagyon hiányzik, mert azért pótolhatatlan ember
nincs, azt mondják, de azért mégis a tapasztalatok – Balaicz Úrra visszatérve – azonnal
intézkedett, azonnal. Ezek hamar megoldhatók, csak egy kis odafigyelés. Bizony én még
Pécsre is telefonáltam, és akkor közölte velem az illető, hogy írjak levelet. Hát uram bocsánat,
de azért megoldódott, az Igazgató Úr segítségével. Azért mondom, hogy ezek a fák, ha ott
valaki, nem lehet ott ruhát kiteregetni. Vagy pl. én egy tízemeletesbe megtiltanám a kutyákat,
ez az egyik, ugyanígy a szociális bérlakásokban. Most egy olyanban is részem volt, hogy egy
mozgáskorlátozott hely lett felfestve, ami önhatalmúlag, a másik, hogy ezekbe a bérlakásokba
az elosztás Sümegi Úr egy nagyon korrekt, sokoldalú ember, azért úgy érzem, talán nem
tudom ezt az oldalát jogilag, éppenséggel több ember is legyen bevonva, mint ahogy mondta
azt is, hogy meg tudja keseríteni mások életét. Olyan családok, egyszerű, becsületes lakók
kerüljenek oda, hogy normális életet éljenek, ezt a Sümegi Úr mondta, azért mondtam, végül
is nem, én ezeket írom, ugyanúgy a többi is, a Pete Robi is, a Tóth László is, a Kiss Ferenc is
mondja ezt a fagyökeret. Igaza van, de éppenséggel Alpolgármester Úr mondta, hogy nem. Én
is azt mondom, ahogy a Horváth István Városgazdálkodási Kft. igazgatója mondta, hogy akár
a sírokon is vannak olyanok, amik kinyomják a sírkeretet, ezek a pici fák, ezek mind-mind
odafigyelést igényelnek. Az embernek az egészségügyi állapota mellett talán ezzel leköti
magát azzal, meg a négy unokámmal, így jobbra-balra, de azért ezek olyan aprólékos dolgok,
egy kis odafigyelés. Mert mindenki tesz a maga körzetében valamit, de ahhoz, hogy a kutyák,
most is azt mondom, a Székely Robi engem meg sem hallgat, lassan köszönni sem köszön, de
nem is érdekel. A zalavízmű ha így veszem alapul, ők is azért maximálisan teljesítenek, de
ezek a szociális bérlakásokra. A másik az, ha egy ilyen helyen van pl. mint egy orvosi
rendelő, az én fiam is a Gasparich úton ahol lakik, és ha neki nincs felfestve egy hely, akkor
önhatalmúlag egy másik ember, se önkormányzat nem tud róla, se a LÉSZ igazgatója nem tud
róla. Azért uram bocsánat, ezeket nem szabadna megengedni. A fákra meg jobban, legyen
egy-két ember felvéve, úgy gondolom, hogy belefér, én különben szívesen vállalnám még ezt
is, éppenséggel eléggé el vagyok foglalva, most is az unokámért majd menni kellett volna, de
azért mondom, végül is aprólékos, de megoldatlan feladatok. Nem hiszem el azt, hogy egy
faágat, én már jó párszor húztam el ilyen vastag faágat, és bent ült a gyerek a kocsiba. És ha
ráesik az ablaküvegre? Vagy megy a városgazdálkodás kocsija ki, és aztán gyönyörűen ott az
ágak lógnak lefele. Szerintem azért uram bocsánat, azért mondtam, itt nem kell senkit
hibáztatni, mindenki ember, ki többet tud, egyikünk okosabb ezen a téren. Most is én is
éppenséggel a Bertók Úr tudom, hogy az iskola előtt volt, hogy megkezdődött szeptemberbe,
ha egyszer egy pályázat van, pénzt kapnak, el kell kezdeni a munkálatokat. Ezután is
utánajártam, végül is mondtam, gyerekek, áthidaló helyzet van, egy-két önkormányzatos
ember meg hölgyek magassarkúban azért a cipősarkalás 1500,- Ft, sajnáltam, őket, most már
szerencsére megvan. Ezeket a dolgokat oda kellene, ha belegondolok, én nem szakember
vagyok egyáltalán, de egy sokoldalú, és ha nem tudok, rákérdezek, megyek, megyek, mert
végül is az ember ha úgy vesszük majdnem 6 gyereket nevelt, szülői munkaközösségi tag
voltam mindig, most is az vagyok, ezeket a dolgokat igenis. A világítás is megoldható, nem
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tudom, a rendőrséggel kapcsolatban megkérdeztem, jön-e a rendőrségről valaki, és közölték,
hogy nem, mert máshova mennek, ilyen drogokkal kapcsolatos előadásra, ezt is tudom
mondani. Nem tudom, mindent elmondtam-e, mert ez a hét nagyon hosszú volt. Csak engem
azért bánt ez az egész, a másik a szociális bérlakások ha épülnek ezentúl, ha egy méterszer
méteres spájzszekrény van szellőzővel, az ablakhoz ne a mosogatót tervezzék, ezekre nagyon.
Nekem is a fiam ott van kilencedik éve, és négyszer festetett, hiába megyünk a Köjálba, hiába
a szellőztetés, jó, rosszul vannak éppenséggel azt mondják, a műanyag ablak ilyen meg olyan,
de ha valaki szellőztet, azt mondta az unokám most is, mama, hatszor szellőztettem délután.
Akkor mégiscsak úgy gondolom, nem a gyerek a hibás, ezek mind olyan dolgok, hogy oda
kell rá figyelni. Nem csak azt, hogy fizessek, az a pár forint is, azért mondtam, hogy a Sümegi
Úr meg a Major Gábor, aztán közben csatlakozott hozzá Tóth képviselő Úr is, ezeket írtam,
rendszeresen nézem, nem a gonoszság vezérel. Azért mondtam a Balaicz Urat is, ahányszor
ránézek, mindig eszembe jut, na mondom, szent isten, öreg korba beleléptem, de nem baj. Ezt
soknak el is mondom, milyen szép volt a mondata, ez így igaz. Most nem tudom, ha valami
lemaradt, de ez a kutyaürülékes doboz onnan le, a fák el, mert tele van bogárral. A másik,
hogy szociális bérlakásokba tessék bevonni többet az igazgató urat, mert látom, hogy nagyon
sokba ő nincs bevonva. Ha valami most kimaradt, reggel mondták, hogy a
koncentrálóképesség még az iskolában sem, mert hidegfront van, nekem négy nap orvos,
kettő temetés, lehet, hogy az én koncentrálóképességem sem elegendő, de talán amit nagyon
kellett, azt elmondtam.

Gyutai Csaba:
Köszönjük szépen, jó néhány feladatot kiosztott számunkra. Ha szabadna, néhány dologra
reagálnék. A fák ügye. Mindannyian tudjuk, ha nincs fa, akkor az a probléma, ha van fa, és
egy kicsit megnő, akkor általában az a probléma, mert van, aki ki akarja vágatni. Igazságot
nem lehet tenni. A Berzsenyi utcában valóban a fákkal probléma van. Cseke osztályvezető
Urat kérdezném, hányas házszám alatt volt az a súlyos bogár-probléma?
Dobos Vilmosné:
Én beszéltem vele, mi konzultáltunk, fel sem hoztam most a nevét direkt.

Gyutai Csaba:
Én nem emlékszem a számra. Az a helyzet a Berzsenyi utcában, hogy valamilyen pici, apró
bogarak megtámadták a fákat, bementek a kéreg alá, a leveleken szaporodnak, és nem lehet
kinyitni az ablakot, mert ellepik a lakásokat ezek a bogarak. Lepermeteztettük, elég sok
elpusztult, de nagyon sok maradt, egy nagy zacskóval a múltkor behoztak a Polgármesteri
Hivatalba is ezekből a bogarakból. Ott egy helyütt kivágattuk a fát, lehet, hogy az a megoldás,
hogy ki kell vágatni az egész fasort, csak hát azért egészséges, szép fákról van szó, az
embernek a lelke olyankor is fáj, de nyilván az ember a fontosabb. A Volán esetében ha jól
értem, és Kiss Ferenc képviselő úrra nézek, ott az a probléma Botfán, hogy a helyközi és a
helyijárati közlekedést, menetrendet kellene összehangolni, abban nem sikerült gyakorlatilag
két éve előre lépni. Nem is tudok semmi jóval biztatni, mert a helyi tömegközlekedés
fenntartásban is elválik a vidéki közlekedéstől, a díjak is mások és a városnak kötelessége a
helyi közlekedésen keletkező veszteséget megfizetni a Volánnak, ami egyébként az idén 152
millió Ft, tehát irdatlan sok pénz. Erre őszintén szólva nem tudunk okos megoldást találni. A
másik faprobléma a színháznál, ott gondolom a Tudomány és Technika Háza mögötti részre
gondolt, azt kérem Székely úrtól, hogy Dobos Vilmosnéval is tessék szóba állni és köszönni
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neki, mert ez a módja, és megnézi ezeket a fákat, mert ott valóban én is láttam, hogy vihar
után vannak letöredezett ágak, és a száraz ágakat le kell vágni, ott intézkedést kérek. A
kutyák. Hát ez nehéz helyzet, mert a város egyik része szereti a kutyákat, mert kutyatartó, a
másik része meg nem szereti a kutyát, mert nincs kutyája. Én a kettő között vagyok, mert
nekünk van kutyánk, a gyerekek gondozzák, emiatt szeretnem kell a kutyákat, de azért az a
véleményem, hogy egy kutyatartás – különösen egy tömbházban – felelősséggel jár. Mi
laktunk a Göcseji úton egy tízemeletes házban, mellettünk lévő lakásban három
bernáthegyivel éltek együtt, azt tudom mondani, teljesen korrekt módon éltek azok az állatok,
de az ott élő család óránként felmosta a lakást is, és ha kihozták a kutyákat, akkor a folyosót
is. Tehát semmiféle probléma a kutyatartásból nem volt, mert ez a család így gondozta az
állatokat, és figyelt arra, hogy a környezettel együtt tudjon élni. Nem gondolom azt, hogy
nekünk arra az útra kellene menni, de ezt majd nyilván a képviselőtestülettel megbeszéljük,
hogy egy ebadót kellene kivetnünk, mint Nagykanizsán, amit egyébként ott egyfajta nevelési
célzattal vetettek ki, ahogy Polgármester Úr elmondta. Azt gondolom, ahogy a dohányzással
kapcsolatban is tessenek arra gondolni, amikor 20 évvel ezelőtt mindenki mindenhol
rágyújtott, most már nem illik rágyújtani, kimennek a szabadba, és ott szívják el a cigarettát.
Úgy vélem, a kutyatartás kultúrája is nagyon sokat változott és változni is fog az
elkövetkezendő években, én bízom ebben. Egyéb felvetéseire írásban válaszolunk. Tisztelettel
kérdezem, kíván-e még valaki reagálni.
Dobos Vilmosné:
Hadd mondjak valamit. Nem tízemeletesbe való egy kutya, én 17x pucoltam kutyaürüléket, az
én barátnőmnek farkaskutyája van, minden reggel lekeféli, németül beszélünk vele. Ha ő be
tudja tartani a szabályokat, családi házban nekünk is volt, nem egy kutya, hanem kettő, mert
faluhelyen meg családi házban, nem tízemeletesben. A másik, mi az, hogy egy ilyen, egy
játszótér. Nem csak egyik oldalt, de a másik, hogy kisegítsem Polgármester Urat, a Farkas
Józsi bácsi házánál volt, ugyanakkor a fogadóóra, amikor én voltam, a fák miatt, az a kis
beteg nő, aki ugyanúgy asztmás, mint én vagyok, és én is azt mondom, igen, a sok apró bogár
azok a büdös. Akinek gyereke van vagy unokája, érezze át, de nem tudom másra gondolni,
mint csak arra, aki ilyennel nem élt együtt, ahogy a Parkerdőbe ki lehetett azt a sok fát vágni,
itt is legyen kivágva, legyen helyette másik ültetve.

Gyutai Csaba:
Ebben nincs vita közöttünk. Ha a lakóközösség egyetért, hogy azokat az egészséges fákat a
bogarak miatt vágjuk ki, akkor én is azt mondom, hogy vágjuk ki. Csak jelenleg az a
probléma, hogy akik a 3. emeltig laknak, azokat bántják ezek a bogarak, a 8. és a 9. emeleten
élőket nem, ők meg azt mondják, maradjon a fasor.
Dobos Vilmosné:
Ne haragudjon, hogy nem vártam meg a végét, igen, mert a 8. emeltről aki az erdész volt, aki
hozta ezeket a fákat, a 8. emeltről ugrott le a mi garázsunk elé a gyereke, és már eleve dolog,
hogy ő hozta. Azt mondják, ha ők ezen az oldalon laknak, én azon az oldalon, a 8-on biztos
nincsenek büdös bogarak. Talán én is szeretnék unokát nevelni, úgy nevelni, ahogy egy
normális ember él. Még amiről senki nem ejtett szót, ez is elhangzott, ezt megint azért
sajnálom, mert önkormányzati dolgozóval fordult elő. Nem tudom, hogy ez a sürgősségi
osztály, ami a kórházban van, ez a megyéhez tartozik? Menjek Manninger Úrhoz? Mert akkor
odamegyek ám. A parkolással van a gond. Azt mondja, behozták apukáját, Keszthelyen
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dolgozik, a sürgősségire, vett egy jegyet, másodszor a fia jött, az vett jegyet. Harmadik
alkalommal ott volt a csomag, de az idegbe nem is tudta, hogy a jegyet tudta volna venni,
látta, 4000 Ft-ot fizetett ki. Hát akkor legyen olyan valami kijelölt hely, ha valakinek beviszik
a hozzátartozójukat a kórházba, ha nem tud kimenni. Tudom most már, hogy telefonon
keresztül is lehet ilyen parkolási helyet, ezt most már megint tudom. Nagyon sajnáltam végül
is, mert ha valakinek esetleg meghal 5 hónapja az anyukája, az apukáját meg beviszik, akkor
az agya azért nagyon ott van, azt hiszem, meg ha gyerekei vannak, mert több gyereke van.
Bizony Isten, az ilyenre is gondolni kellene, hogy akkor bemegy, és nem hogy levonták volna,
amit befizetett, hanem nem is tudta abban az idegállapotban, kifizette. Azért az ilyenekre oda
kellene figyelni, ezek is apróságok, hangsúlyozom. Én tudom azt, pl. ami van most a
Gasparich úton, én ott soha nem láttam felfestve, mert mindig ott álltak olyan emberek, akik
nem. Ugyanúgy amit én jártam ki még aki a Szíjártóné Gorza Klári, aki a pénzügyi ellenőr a
papával. Ugyanúgy ott a tábla, tábla nélkül pedig érvénytelen ez a mozgássérült parkoló hely
is. Úgyhogy ezekre a dolgokra, aprólékos, de oda lehetne figyelni. Egy kis jóindulat.
Úgyhogy köszönöm, hogy végighallgattak és akkor mindenkinek minden jót, jó egészséget és
sok sikert kívánok. Továbbra is csak azért, mert most nagyon olyan, mindenki igyekszik
ahhoz, hogy amit tud csinál a kis körzetébe, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok. Amivel
meg nem, azt meg hajtani fogom. A kutyákat biztos. Főleg ezt a kutyaürüléket, azért én is le
szeretnék, meg a bogarakat. Úgyhogy a Farkas Józsi bácsit tetszik ismerni, onnan jött ez a. A
Cseke Úr meg maximálisan megint odaadó és segítőkész, úgyhogy őt is csak dicsérni tudom.
Úgyhogy végül is volt akik kijöttek, úgyhogy én senkire rosszat mondani nem tudok. Itt az
emberek segítőkészek, aki meg gonosz, az gonosz is marad. Köszönöm szépen.

Gyutai Csaba:
Mi is köszönjük.
Dr. Orosz István (Zalaegerszeg, Ady E. u. 26.):
Tisztelt Polgármester Úr, Alpolgármester Urak, tisztelt Jegyző Úr és tisztelt Képviselő
Hölgyek és Urak. Egy földhöz ragadt kérdésről szeretnék szólni. Hát először is betegtársaim
nevében megköszönöm, hogy a Zárda utcai orvosi rendelő helyett, egy nagyon szép, XXI.
századnak megfelelő orvosi rendelőt építettek, ahol az orvosok és az egészségügyi dolgozók
nyugodt körülmények között tudják végezni a munkájukat. Viszont az a véleményem, hogy
egy dologról megfeledkeztek, a betegekről. Mert az egy cél, hogy egy szép rendelő van, de
oda a betegeknek el kellene jutni. És jelenleg ez nagyon sok beteg társának nagy nehézséget
okoz. Vagy egyáltalán nem tud felmenni oda. Tudni igaz, hogy nem messze van a régi
rendelőhöz, a Zárda utcához, de egy jelentős emelkedőt kell megtenni. Akármerről próbáljuk
megközelíteni, akár a Köztársaság útjáról leszállva a buszról a bölcsőde, óvodánál, akár a
Mátyás király úton, akár a Zárda utcán és ott a kórházzal szembe fel azon az úton,
mindenképpen emelkedőn kell megtenni az utat. Oda egy 4-5 ezer körüli beteg tartozik a két
háziorvosi rendelő és a gyermekorvosi rendelőhöz. Ezeknek körülbelül egy 30-40 %-a idős
ember, 20 %-a olyan, akinek tényleg gondot jelent, hogy oda felmenjen. Én is a 83 évemmel
nem tudok elmenni. És az a legnagyobb gondunk, hogy lehet, hogy elég lenne egy
negyedévenként vagy félévenként a krónikus betegnek az állapotfelmérésre felmenni, de
gyógyszerfelírásért, havonta egyszer-kétszer vagy többször fel kell menni. Először azért, mert
be kell dobnom a receptigényemet, következő alkalommal felmenni a vényekért, de az a
másik dolog ugye az Országos Egészségügyi Pénzár szigorúan kikötötte, hogy csak 30 napra
írhatják fel a gyógyszeremet, a gyógyszerek pedig különböző kiszerelésbe 8, 10, 20, 50,
60,100-as kiszerelésben vannak, különböző képen 1, 2, 3 szemet kell fogyasztani, így
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többször is fel kell menni, mert egy gyógyszerem elfogyott és a háziorvos nem meri felírni
most már, mert megbüntetik, hogy ha 30 napon túl adja ki a gyógyszert. Tehát ez az egyik
gond. Tudom a közlekedést nem lehet megoldani pillanatnyilag, ismerem azt a környéket. Két
dologból sem. Egyrészt ugye a jelenleg használatos közösségi közlekedés a buszok ott nem
tudnak pillanatnyilat közlekedni, másik anyagi vonzata is van a dolognak, mert napi 150
maximum 200 beteg megy oda fel, hol délelőtt, hol délután attól függ, hogy hogy van a
rendelés. Nem gazdaságos lenne oda egy járatot indítani. A gazdaságosság ebbe a formába
nagyon nagy gondot jelent. Tehát a következő tiszteletteljes kérésem lenne. Tessenek
felülvizsgálni legalább a Mátyás király utcán a gyalogos közlekedés lehetőségét, hogy ha
valaki egy gyerekkocsit tol és a gyereknek kinőtt a foga, nehogy elharapja a nyelvét. A másik
dolgot, felhívni a közterület-felügyelők figyelmét arra, hogy a havas időszakban, meg a
síkosság idejében gyakrabban ellenőrizzék azt a részt, mert ott a Zárdának körülbelül 600-700
méter járdája van és az ott lakóktól kaptam az információt, hogy az nagyon ritkán van
letakarítva. Most pedig ugye naponta kellene a betegeknek a gyerekkocsit feltolni, a betegnek
oda felmenni. Az nem megoldás, hogy lehívom a háziorvost, mert én nem tudok oda
felmenni, mert akkor a munkaidejét teszem tönkre. Szóval azt hiszen itt egy kicsit a gombhoz
lett a ruha választva, mert ha megfelelő az információm ugye három dolog vetődött fel,
lebontani a Zárda utcát és helyére építeni, az nem ment. A Göcseji út – Ady utca sarkon ott a
strandfürdőből a pavilonok helyére szépen lehetett volna építeni, de az drága telek, hát ez volt
a legolcsóbb, a gombot hozzátettük, most igazítsuk hozzá a ruhát. Szeretném, hogy ha
meghallgatásra találna szavam a beteg társaim érdekében, mert többen már a váróban
beszélgettünk erről, többen felvetették, hogy valamilyen megoldást találni kellene. Köszönöm
a figyelmüket és a türelmüket.

Gyutai Csaba:
Köszönöm a felvetését. Már a rendelőintézetbe járó betegek megkerestek bennünket. Azt
javasolták, hogy a Mátyás király utcán legyen autóbusz közlekedés, ezt megvizsgáltattuk,
nem tud megfordulni a busz, az utca szűk, tehát az semmiképpen nem megoldás. Én amit
elképzelhetőnek tartok, hogy néhány 8-as járat az Olajmunkás utcán menjen és ott az
Olajmunkás utca sarkán kellene kialakítani egy buszöblöt és onnan föl lehet sétálni, az
mindössze 80 méter attól a saroktól. Egyetértek Önnel, nem akarok én cinikus választ adni, de
az igazság az, hogy a Zárda utcába se jár busz. Tehát oda is gyalogosan kellett felmenni és
nem volt nagyobb a távolság mondjuk a Göcseji útról vagy a kórház előtti rendelőből gyalog
elsétálni, mint a Köztársaság útról a Szent Család Óvoda elől, mert körülbelül ugyan akkora a
távolság, de Önnek abban igaza van és egyetértek Önnel, hogy emelkedő és ez az idősebb
embereket már megviseli. Én azt tartanám jó megoldásnak, hogy ha az Olajmunkás utcára
néhány buszt ráengednénk. Azt kellene kitalálni, hogy hogyan kanyarodik vissza, tehát
megoldást nyilván műszakilag lehet találni. A téli takarításra vonatkozóan Cseke
osztályvezető Úr éppen beszélget, de remélem följegyezte a feladatai közé, hogy a rendelő
környékén legyen letakarítva télen a járda, mert ebbe tökéletesen igaza van. Legyen ott is
rend, és legyen megközelíthető a rendelő. Ezzel nem találkoztunk megmondom őszintén,
hogy a gyalogos közlekedés a Mátyás király utcán nehézkes. Alpolgármester Úr meg fogja
nézni ott a járda állapotát, meg egyáltalán a közlekedési lehetőségeket, ha szükséges a
beavatkozás, akkor jövőre ezt tervezni kell, de a teljes fölvetését köszönöm.

17
Tisztelettel kérdezem, hogy van-e még kérdés? Úgy látom, hogy nincs, akkor nagy tisztelettel
mindannyiuknak megköszönném az érétkes megjegyzéseiket. Köszönöm a kritikákat is, mert
nyilván a kritika is előre viszi a világot. Köszönöm az értékes hozzászólásaikat. Jöjjenek el
máskor is, jöjjelek el fogadóórára és ha van véleményük és van észrevételük, akkor
közvetítsék felénk.
Gyutai Csaba polgármester 16:35 órakor a közmeghallgatást berekeszti.

K.m.f.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Mátyás Márta sk.
jegyzőkönyvvezető

Gyutai Csaba sk.
polgármester

18

