A közmeghallgatásról
hangfelvétel készült.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 9-én
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Az ülés helye:

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. szám alatti épület I. emeleti díszterme

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint
Doszpoth Attila alpolgármester, Dr. Kovács Gábor jegyző, Dr. Sándor
Erzsébet aljegyző

Nagy András a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője, Herczeg András a Városgazdálkodási
Kft. ágazatvezetője, Gecse László a Zala-Depo Kft. ügyvezetője, Gyuk György Strand Kft.
ügyvezetője, Aladi Gusztáv a Kontakt Humán Kft. ügyvezetője, Udvar Sándor a LÉSZ Kft.
ügyvezetője, Gecseg József a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Kuti József
a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott
önkormányzati társulás projektvezetője, Tompa Gábor a Kvártélyház Kft. ügyvezetője,
Szintén László a Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megbízott vezetője,
Pánczélné Vadas Zsuzsa, Szabó Judit újságírók
Dr. Nemes Katalin, Horváth István, Bertók Sándor, Hardubé Judit, Takácsné Czukker Szilvia,
Tóth Csilla, Vinczéné Foga Zsuzsanna, Cziborné Vincze Amália, Baginé Hegyi Éva,
Zsupanek Péter, Csomor Ferenc a Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint Kovács Ildikó
jegyzőkönyvezető

A KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE:
1.
Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről
2.
Közérdekű kérdések, felvetések
Gyutai Csaba:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a képviselőtestület tagjait, jegyző urat, aljegyző
asszonyt, a hivatal munkatársait, és külön tisztelettel köszönt minden megjelent érdeklődőt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 18 fős képviselőtestület tagjai közül jelen van 15
képviselő. Az ülést megnyitja, indítványozza, hogy az előre jelzett napirend szerint
haladjanak. Megállapítja, hogy a képviselőtestület a közmeghallgatás napirendi pontjai 15
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Tájékoztatja a tisztelt jelenlévőket, hogy egy kötelező napirend van, a „Tájékoztató a
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről” utána természetesen
a lakosság által feltett kérdések megválaszolása következik. Akik jelen vannak és a helyszínen
kérdezni szeretnének a közgyűlés tagjaitól, erre is lehetőség lesz, de mielőtt erre sor kerülne,
az írásban hozzájuk eljuttatott kérdésekre válaszolnak, azok számára, akik jelen vannak. Akik
nincsenek jelen, azoknak a válaszokat el fogják küldeni írásban. A tájékoztatót felolvassa, ez
több oldalas anyag, türelmet kér. (A Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás
tevékenységéről a jegyzőkönyv melléklete.)
Mindannyiuk nevében köszönetét fejezi ki a kistérség munkatársainak, a munkaszervezet
dolgozóinak. Kérdezi, kíván-e valaki kérdést feltenni az elhangzott tájékoztatóval
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kapcsolatban. Nincs kérdés. Először azoknak kíván válaszolni, akik előzetesen írásban
beküldték kérdéseiket.
Kérdezi, hogy Szabó Miklós Zalaegerszeg, Mészáros L. u. 2/5. szám alatti lakos jelen van-e?
Miután nincs jelen, neki írásban fognak válaszolni. (A feltett kérdés és a rá adott válasz a
jegyzőkönyv melléklete.)
Kérdezi, hogy Choma Csaba Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc u. 9. 3/25. szám alatti lakos jelen
van-e? Miután nincs jelen, neki is írásban válaszolnak. (A feltett kérdés és a rá adott válasz
a jegyzőkönyv melléklete.)
Kérdezi, hogy Devecser Józsefné Zalaegerszeg, Madách Imre u. 10. szám alatti lakos jelen
van-e? Miután nincs jelen, neki is írásban válaszolnak. (A feltett kérdés és a rá adott válasz
a jegyzőkönyv melléklete.)
Kérdezi, hogy a jelenlévők közül kíván-e valaki szólni. Kéri, hogy a jegyzőkönyv számára
mindenki a nevét és a címét szíveskedjen hallhatóan és érhetően bemondani.
Bécsi Melinda (Zalaegerszeg, Kisbükk dűlő 7.):
A becsali és a bazitai városrészben lakók nevében jött, a buszközlekedéssel van nagyon nagy
probléma. Kéri a város vezetését, próbáljon melléjük állni. Megkereste képviselő urat, akihez
tartoznak, ő azt mondta, segít. Évek óta a Zala Volánnal hadilábon állnak ez ügyben. Nem
tudják elérni, hogy óránként, másfél óránként buszjárataik legyenek. Ez nagy probléma
számukra. Ide is úgy tudott lejönni, hogy késve ért ide, mert 3 órakor volt előtte busza, de ha
most nyár lenne, akkor csak fél 6-kor tudott volna lejönni, ami azt jelentette volna, hogy 6 óra
10 perckor ért volna ide. Szombaton 18 óra 50 perckor elmegy az utolsó busz, se helyijárat, se
távolsági busz nincs, nem tudnak a városból hazajutni. Sorolhatná a mindennapi
problémáikat.
Gyutai Csaba:
Hadd kérdezzen vissza, a nap melyik időszakában van probléma?
Bécsi Melinda:
Bármelyik időszakában probléma, konkrétan elhozta a menetrendet, oda tudja adni. Hétvégén
nagyon nagy probléma, vannak, akik este 10 óráig dolgoznak, szombaton este is, ők nem
tudnak hazajutni, hiába veszik meg a 6000 Ft-os bérletet. Kombinált bérletet kell venniük,
mert azt mondják, távolsági buszt is használnak, nem csak helyijáratot, mert csak úgy van
megoldva távolsági busszal is sokszor a két-három óra közötti buszközlekedés, ezért fizetnek
többet a bérletért is, de buszaik nincsenek. Nem tudnak 10 órakor hazajutni. Kivették a fél 3kor induló buszt, 2 órakor jön a busz, tehát aki 2 óráig dolgozik, nem tud hazajutni, csak fél 4kor, addig várnia kell a városban, hogy haza tudjon valahogy jutni. Sorolhatná, nagyon sok
ilyen van. Sándor Dénes György képviselő úrnak is mondta, hogy fog egy kimutatást küldeni
részére, külön a helyijáratokról, távolsági járatokról, de szeretné, ha képviselő úr a
városvezetéssel megerősítve a Zala Volán felé valamilyen lépést tenne. Nyolc éve lakik ott,
nyolc éve nem tudnak érdemben elérni semmit, azóta folyt bele ebbe az ügybe. Ez lenne a
kérése a térség lakói nevében.
Sándor Dénes György:
Képviselői fogadóórán már beszéltek erről a témáról, valóban látta, hogy ez komoly
problémát jelent a Bazitán lakóknak. Ezért mindenképpen meg kell próbálni lépéseket tenni
abba az irányba, hogy javuljon a helyzet. Már korábban a Zala Volánnal egyeztetett ennek
kapcsán, tavasszal tartanának egy Volános lakossági fórumot, ahol a lakók is fel tudnák vetni
ezt a kérdést, ill. más kérdéseket is, hiszen Bazitán a buszközlekedéssel kapcsolatosan más
probléma is van. Akkor ezekre a kérdésekre ott választ tudnának kapni az emberek nagy
nyilvánosság előtt, valamint természetesen a Zala Volán felé továbbítani fogja – mint ahogy
korábban is tette – ezeket az igényeket.
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Gyutai Csaba:
Javasolja, ne várjanak ezzel a kérdéssel tavaszig. Most már az ünnepek közeledtével nyilván
nehezebb egy egyeztetést összehívni, de úgy látja, a Műszaki Osztály munkatársai is készek
ebben a dologban segítséget nyújtani Doszpoth Attila alpolgármester úrral együtt. Javasolja,
hogy erre az egyeztetésre és a menetrend esetleges változásaira lehetőség szerint már
januárban kerüljön sor. Januárban hívják össze ezt az egyeztetést, ezen túl pedig
természetesen megkeresik a Volán vezetőit írásban is, és írásban is válaszolni fognak a
felvetésre.
Dobos Vilmosné (Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 15.):
Szeretettel köszönt mindenkit, az új képviselőket, a jelenlévőket. Ahogy az előbbi kis hölgy
elmondta ezeket a dolgokat, sajnos élő szemtanúja volt. Itt az unokája, az utolsó busz 5 óra 20
perckor ment fel arra. Ez egy szörnyű dolog, ahogy polgármester úr is mondta, erről előbb
kell dönteni. Ahogy arról is kell dönteni – ez is élő tapasztalata –, hogy a férje kiment,
állítólag Botfáig van Zalaegerszeg. Lent szállt le, még eggyel odébb, és kérte a sofőr, vegyen
plusz jegyet, mivel a nyugdíjas bérlet csak odáig szól. Hát akkor most el kellene dönteni, ha
már egyszer a Polgármesteri Hivatal oda egy buszmegállót sok aláírással – az övével is
többek között – megépített. Annak ellenére, hogy csak a botfai elágazónál van a busz, arra sok
lakó van. Nagyon kellemetlen volt a férje részéről, 33 éve beteg, nem iszik, nem cigarettázik,
rokkantnyugdíjasok mindketten. Amikor felszólítja a tele busz előtt a sofőr, hogy vegyen még
egy jegyet, 280 Ft-ért. Ez borzasztó megalázó. El kellene dönteni, hogy akkor most hol van
Zalaegerszeg vége. Ha már egyszer ezt a buszmegállót odatette az önkormányzat. Ez az egyik
észrevétele, amiért csatlakozott ehhez a hölgyhöz, mivel élő szemtanúja volt.
A többi észrevétele: most sajnálja nagyon Kámán Pista osztályvezető urat, meg ugye már
többször ezt az egész vízállásokat, hát ez szörnyűség. Arról beszél, amerre jár, ahol a családja
lakik, ahol az unokái járnak óvodába, iskolába, ezekről beszél, ezekről a területekről. Eleve a
Kis utcai óvodába jár a 3 és fél éves unokája. Hát ott – hadd ne mondja – ha egy eső van, a
Dózsa iskola felől a járdán olvadáskor 10 cm-es vízben mennek az emberek, a szülők.
Képtelenség, egész nap vizes cipőben járnak. Ott van valami virágbolt, nem tudja, de
borzasztó büdös, szúrós szagú valamit égetnek. Ha a gyerekek az udvaron vannak, ez
környezetvédelem szempontjából borzasztó rossz dolog. Ugyanúgy a bölcsődébe hordta az
unokáját, hát ez az ajtó kérdés, nem tudja, de megoldhatatlan. Megint élő szemtanúja volt, a 3
és fél éves unokája megáll, soha nem lépett le, azt mondja, lelépek a mama mellől. Kívül volt,
azt mondja, mama, szaladok egyet. Hat ember nem csukta be az ajtót, mert az az ajtó nem jó.
Se a Dózsa utca felől, se pedig onnan, ahogy bemennek a Dózsa iskolából, ugyanúgy nem
volt jó a bölcsőde felől. Nem tudja, a férje is egy olyan sokoldalú szakember, azt mondja,
mama, ezt meg lehetne oldani, valahogyan. Nem tudja, de látott már majdnem autóval elütött
gyereket, nem szeretné senkinek. Főleg, hogy olyan ember vezeti a bölcsödét és az óvodát,
nagyon sajnálná, ha azt mondanák, nem figyelnek oda az óvónők. Elég annyi történetesen, ha
az udvaron vannak a gyerekek az óvónővel, ha csak egy fél percre elfordulna az óvónő, hogy
a szülővel beszéljen, már a gyerek ki is osonhat, ha valamelyik szülő nem csukja be. Erről a
kapuzárásról is csak az észrevételeit mondja el, ami a tapasztalata.
A következő. A nagyunokája a Páterdombi iskolába jár. Ennek megint élő szemtanúja volt,
szülői munkaközösségi megbeszélés volt, lejjebb kellett jönniük, fogadóóra is volt. Gondolta,
szent isten, tök sötét van, hát ez nem igaz. Az étkező meg az iskola közt nincs egy villany.
Hát, nem tudja, ezt megint javaslatként, tapasztalatból mondja, ahogy ott tébolygott a
sötétben. Az étkezőtől meg a Kinizsi iskola felől, ahol most ezt a gyakorlati cukrászüzemet
avatták, végülis ha azt veszi, oda javasolna egy villanyt. Csak arról beszél, ahova az unokái,
meg maga is jár.
A másik. Balesetveszélyes, de nem akárhogyan. Ezt is egy önkormányzati ember gyereke
mondta, 28 éves, aki végülis ilyen környezetvédelmi dolgot végzett. Ahogy a Kinizsi utcára
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bemennek, ott a Gombás húsosnál állítólag azokat a tujákat az önkormányzat ültette. Nem azt
mondja, hogy vágják ki, de egy kicsit le kellene sövényszerűen nyírni, mert ha oda szérül
odaállnak, mivel nem fizetős parkoló, akkor mint ahogy ez a kis hölgy is mondta neki, az
ismerőse lánya: nézze meg, Ica néni, nem tud bekanyarodni kis ívben, hanem szembe találja
magát a másikkal. Ebben is része volt, mert az unokája hála isten nem ült a kocsiban, de
éppenséggel a vője bent ült és belementek az oldalába. Nem belátható az a sövény. Hadd ne
mondja, babakocsival nem lehet elmenni ott, ahol van az a kis rész, mert ott is olyan valami –
hogy is magyarázza – olyan bökős valami van. Azért mondja, mert amerre ő és a családja jár,
meg azért több szülő is jelez egysmást. Ezeket a dolgokat, ezeket a vízeséseket, mint ahogy a
Berzsenyi utcában ahogy ott is áll a víz, a rendőrség fele ahogy mennek át a kereszteződésnél,
ott is áll a víz. A Zrínyi Gimnáziumnál alig tudott felszállni, ott is kitolják a havat, ott is alig
lehet felszállni. Ha egyszer önkormányzati terület, akkor ne engedjenek oda
magánembereknek ültetni fát, mert erről a fakérdéses dologból már bőven elege van.
A másik, a kutyákról. Nem tudja, de ez a kutyakérdés családi házba való, mint ahogyan nekik
is volt, másnak is van. Egy tízemeletes házban is jogszabályokat szabna, nem azt, hogy van.
Neki is van a két szomszédjában, 16-szor pucolt kutyaürüléket, végül megkapta, mit keres az
unokája itt, biztos az hányt oda. Hát azért, uram bocsá. Azért próbáljanak meg – ahogy
polgármester úr mondta – ezek apróságok, kis odafigyelések. A tapasztalatokat onnan meríti,
ahol és amerre jár, máshol is tudna mondani, de neki ezek a lényegesek a környezetében. Úgy
gondolja, egy város vezetése, mikor olyan szakemberek vannak, akkor azért jó érzés, hogy az
apróságokat megoldják, amihez nem pénz kell, csak egy kis odafigyelés. Nem tudja, mennyire
értenek egyet, végülis talán mindent elmondott. Most pont ez a busz jár, még az unokáját
kísérni kell, próbálta leírni, hogy nem jön, de végülis aztán az unokáját kíséri. Ennyit szeretett
volna, ha valami kimaradt, pótolja, van fogadóóra. Köszöni, hogy meghallgatták, várja a
válaszokat. Nem más ellen van, csakis a tapasztalatok alapján, amiket tapasztal.
Gyutai Csaba:
Alpolgármester urak szeretettel várják fogadóórájukon a kérdezőt is, megköszöni segítő, építő
javaslatait. A városnak természetesen a közigazgatási határainál van vége. Fontos kérdés,
hogy a helyi és a helyközi járatokra hogyan és milyen módon lehet jegyeket vásárolni. Talán
megoldás lehet a Volán ill. MÁV társaságok egységes holdingba szervezése, amit a kormány
rövidtávon tervez. Megítélése szerint ez az intézkedés majd kezelni fogja ezt a helyzetet, de a
Volánnal folytatandó, hamarosan elkezdett tárgyaláson ezt is felvetik. A Dózsa iskola előtti
víz és a kapuzárási ügyeket Balaicz Zoltán alpolgármester úr, aki a térség képviselője,
megválaszolja ill. megvizsgáltatja. A Páterdombi iskola udvari világítását megnézik, hogy
miért nincs, szükséges-e oda, ha igen, akkor természetesen erre lehetőség van. A Gombás
húsos előtti tuják megnyesésével kapcsolatban óvatos lenne, mert ha egy ember azt szeretné,
hogy a fát vágják ki vagy nyessék meg, akkor biztos, hogy másik öt ember azt szeretné, hogy
ne vágják ki és ne nyessék meg. A fák rendezése, vágása mindig érzékeny kérdés a lakosság
részéről. Ha a közösségi óhaj ott az, hogy vágják ki a fát és a közlekedést zavarja is, akkor a
Műszaki Osztály munkatársai intézkednek. A kutyák tekintetében egyetértenek, jómaga is
kutyatulajdonos, de a kutya az kutya. A kutyának a megfelelő együttélési szabályokat be kell
tartani, lakjon vagy éljen akár családi házban, akár tömbházban. A vonatkozó
állategészségügyi és egyéb szabályok betartása fontos.
Balaicz Zoltán:
Örül annak, hogy Dobos Vilmosné ismét unokájával együtt jelen van a közmeghallgatáson,
hiszen fontos, hogy a fiatalok már időben megismerkedhessenek a közélettel. Először a Dózsa
iskola, Kis utcai óvoda és bölcsőde kapcsán válaszol. Ica is tudja, hiszen nyomon követte az
elmúlt években, hogy a Dózsa iskolában, az óvodában és a bölcsődében igen jelentős
fejlesztések zajlottak, de az elmúlt négy évben természetesen vannak olyan dolgok, amiket
még nem tudtak maradéktalanul megvalósítani. Mind Doszpoth Attila alpolgármester úr,
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mind jómaga az elmúlt napokban tapasztalták, hogy a hó olvadása után a Dózsa iskola és az
óvoda közötti területen részben a munkacsarnok felőli területen még jeges maradt az út, ezt
még aznap intézték és a Városgazdálkodási Kft. segítségével az ottani terület jegesítésmentesítése megtörtént. Szeretné jelezni, hogy a tűzoltósággal is felvették a kapcsolatot és
még aznap Bangó Szilárd tűzoltó parancsnok úr a munkatársaival kivonult, megnézték a
területet, amennyire lehetett, az olvadt havat, vizet eltávolították. Jómaga is kérte a Műszaki
Osztályt, vizsgálják meg a járdaszakaszt, mert valószínű, hogy amikor a parkoló épült, akkor
magasabb szintre került, mint maga az óvoda. Ha erre kap a Műszaki Osztálytól
megfogalmazott választ, akkor a 2011. évi költségvetésbe beépítve a járdaszakasz
mindenképpen újra lesz aszfaltozva, meg lesz csinálva, ebben türelmet szeretne kérni.
A virágbolt problémáját a Műszaki Osztálynak szintén jelezte, ezzel kapcsolatban alakul a
megoldás. Valószínűleg azt lehet tenni, hogy a kémény lebontására ill. újraépítésére fogják
kötelezni a virágbolt tulajdonosát, aminek eredményeképpen az onnan leszálló füst nem fog
tudni megrekedni az udvaron.
Az ajtó kérdése olyannyira előtérbe került, hogy Ica jelzésére mind az óvoda, mind pedig a
bölcsőde vezetője külön felhívta, hogy ezt már Ica jelezte feléjük is, így ezt már külön intézte
utána. Valóban, ha nyitva hagyják az óvoda vagy a bölcsőde öncsukódó ajtaját, és mondjuk a
szülő beszélgetés közben nem feltétlenül figyel annyira a gyerekre vagy elengedi a kezét, és
az előző szülő nem figyelt az ajtó becsukására, akkor valóban ki tud surranni a gyermek. Ha
ebben szintén az óvodával, bölcsődével együttműködve egy olyan megoldást tudnak találni,
hogy még egy kicsit javítanak a problémán, és a szülő is oda fog figyelni, akkor ezzel
kapcsolatban nem lesz gond.
Nem tudja, hogy Ica az óvoda, bölcsőde vezetésével kapcsolatban megfogalmazott
gondolatait kritikának, vagy dicséretnek szánta-e, számára nem volt egyértelműen világos.
Jómaga részéről, mint a választókerület képviselője és alpolgármester is azt tudja
megerősíteni, hogy a Kis utcai óvoda vezetése és a Kis utcai bölcsőde vezetése is
maximálisan a helyzet magaslatán áll, kiváló szakmai munkát végeznek, és azt kívánja,
minden helyi intézményben hasonló vezetés legyen. A többi felmerült kérdésre polgármester
úr válaszolt.
Gecse Péter:
Köszöni az észrevételeket. Választókerülete három, különálló egységből áll, Botfa,
Zalabesenyő és Páterdomb területét érintve. Elhangzott több észrevétel, amit megköszön. Új
képviselőként minden ilyen felvetést megköszön és megpróbál természetesen megoldást
találni rá. Az elmúlt pár hónapban, amióta megkapta a bizalmat a választópolgároktól, sikerült
már elég jó kapcsolatot kialakítania az ottani oktatási intézményekkel ill. az oktatási
intézmények vezetőivel. Ezt a világítás problémát még nem ismerte, de természetesen ki fog
menni a helyszínre és megvizsgálja, felveszi a kapcsolatot az intézménnyel. Már korábban,
két hónappal ezelőtt tartott a Páterdombon lakossági fórumot, közlekedésbiztonsági
szempontok már előjöttek. Ugyanígy a fákkal kapcsolatosan, hogy egy-egy kanyar nem
belátható, ill. ehhez hasonló problémák is. Tervezi nem csak Páterdombon, hanem
Zalabesenyőben, amint olyan idő lesz, a Műszaki Osztály tagjaival, és ha a településrészi
önkormányzat megalakul, utána a településrészi képviselőkkel helyszíni bejárást tartanak.
Ezeket a problémákat felmérik, természetesen amennyiben lehetőség nyílik rá, megpróbálják
orvosolni. Ahogy polgármester úr is elmondta, nyilván ezeket a fakérdéseket, és a járdák
melletti fasorok problémáját ha nincsenek karbantartva, úgy gondolja, egy helyszíni bejárással
és ha az illetékesek felé ezek a problémák eljutnak, akkor ezek orvosolhatók. Természetesen a
helyi lakók beleegyezésével.
Gyutai Csaba:
A helyi és a helyközi jegyek, bérletek felhasználásával kapcsolatban Fónagy János
szakállamtitkár mondta, hogy a budapesti agglomerációban valamelyik közvetlen Budapest
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melletti településről van olyan eset, hogy négy bérletet kell venni az ott élő embernek, hogy
bejuthasson a belvárosba. Ezt Budapest esetében egyetlen bérletté szeretnék átváltani,
meggyőződése, hogy ez a vidéki településeken is megoldható, különösen az ilyen
helyszíneken, ahol a helyközi járat behordja a lakosságot a belvárosba, ott a helyijárat bérlet
használható legyen. Ezt a Volán felé közvetíteni fogják. A további kérdésekre írásban fognak
válaszolni.
Dobos Vilmosné:
Még kifelejtette, naponta jár át, ahol a Színházhoz lehet átjárni. Ott van pár fa, mikor van egy
viharos időjárás, akkor a szélső sávban – és ennek élő szemtanúja is volt – a jó vastag faágat
saját maga húzta el az autó elöl. Tessék elképzelni, ha bent ül egy gyerek, ugyanúgy a család,
ha ráesik az a vastag fa az ablaküvegre, akkor azért csak egy család életéről van szó.
Számtalan esetben felvetette már ezt is, ott is, ahol át lehet menni, arra ő naponta jár, naponta
viszi a gyereknek a teát, allergiás, asztmás. Nem úgy kezeli a dolgokat, nem rosszindulatúlag,
a békés egymás mellett élés híve, de ha más nem tudja észrevenni, akkor az ember legalább
figyeljen oda. Sajnos neki van ideje, egy kis odafigyelés kell. Ezeket a fákat se kell kivágni,
csak sövény formájában le legyen vágva. Ebben a munkanélküli világban nem mindenkinek
van 3000 Ft-ja bérletre, eleve oda állnak, ahol ingyenes. Az más dolog, hogy éppenséggel
azon a helyen nem szabályos. Mint ahogyan mondta egy nagyon régi dolgozója a
Polgármesteri Hivatalnak – nevet nem mond –, de nagyon meg volt rajta döbbenve, a férje is,
azt mondta a lány, hogy sövény formájában kell levágni, ahogy a Kinizsi utca elején is, hogy
beláthatóbb legyen. Attól eltekintve nagyon jó viszonyban van Nagy András ügyvezető úrral,
mindig azt mondta, ha bármi van, szóljon. Mindenki mindenfelé nem járhat, ahol lehet, a
balesetveszélyességet óvjuk meg, egyik a másikát tartsa tiszteletben, ahol lehet. Erről ennyit.
Gyutai Csaba:
Fontosnak érzi, hogy a város lakossága is ismerje a városgondnoksággal, városgazdálkodással
foglalkozó cég vezetőjét. A városi fák állapotát a városi erdész és a Városgazdálkodási Kft.
szakemberei folyamatosan leellenőrzik. Még a legegészségesebb fáról is letörhet egy nagy
vihar egy nagy ágat, ezzel nem tudnak mit tenni. Délelőtt is meglehetősen nagy szél volt, de
úgy tudja, a Kft. munkatársai végigjárták a Platán sort, és a letört ágakat összeszedték. De
talán egy ilyen vihar miatt azt a gyönyörű Platán sort nem kellene kivágni.
Dobos Vilmosné:
Köszöni szépen, mindenkinek további sikerekben gazdag ünnepeket kíván, és hogy ez az új
kezdet mindenkinek sikeres évet hozzon.
Gyutai Csaba:
Kérdezi, hogy a jelenlévő vendégek közül kíván-e még valaki kérdést intézni? Amennyiben
nem, úgy nagy tisztelettel szeretné megköszönni valamennyiüknek, hogy megosztották a
gondjaikat és gondolataikat. Köszöni a képviselőtestületnek, a hivatal munkatársainak a
részvételt. Mindannyiuknak áldott, szép Karácsonyt kíván.
Gyutai Csaba polgármester 17:55 órakor a közmeghallgatást berekeszti.
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