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A KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE:
Közérdekű kérdések, felvetések

-

Balaicz Zoltán poliármester:
Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt az évenként megrendezendő közmeghallgatáson! Az
önkormányzati to vény Írja elő, hogy minden egyes megyei jogú város, megyeszékhely
közgyűlésének évente egyszer közmeghallgatást kell tartania, és az elmúlt évben legfontosabb
felvetődött problémákkal kapcsolatban egyfajta tájékoztató kel] hogy elhangozzék. Előzetesen
telefonon, írásban, vagy a helyszínen kérdéseket lehet feltenni, amelyre a városvezetés, vagy
az érintett szakosztály, ill. önkormányzati képviselő írásban részletesen tud válaszolni.
A menetrendről annyit szeretnék elmondani, hogy előzetesen mivel jó egy esztendő telt el
néhány szót szólnék az elmúlt egy évről, Utána következnek az előzetesen írásban feltett
kérdésre adandó válaszok. Amennyiben a kérdés feltevője személyesen nincs jelen, abban az
esetben a válasz felolvasására nem kerül sor, hiszen akkor postán juttatjuk el a választ.
Amennyiben jelen van, akkor természetesen megkapja a konkrét választ is.
Az elmúlt egy esztendőről szeretnék néhány szót szólni Önöknek. Először is meg szeretném
köszönni valamennyi önkormányzati képviselőtársamnak azt a munkát, amit közösen
elvégeztünk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen testülettel dolgozhatunk együtt,
hiszen megmondom őszintén minden egyes kérdés kapcsán ha voltak is szakmai viták,
elsősorban mindig a konszenzus-keresés, és a közös jó célok megtalálása jellemezte
valamennyi önkormányzati képviselőtársamat, amiért hálás vagyok nekik. Nagyon örülök
annak, hogy Zalaegerszegen nincsenek ideológiai vagy pártpolitikai viták a közgyűlésben,
hanem valóban egy olyan összefogás tudott kialakulni, melynek kapcsán minden
képviselőtársam azt nézte, mi az. ami összeköt, és nem az, ami szétválaszt. Mindannyian azt
néztük, mi Zalaegerszeg érdeke.
Amikor több mint egy évvel ezelőtt az új képviselőtestület megkezdte a munkáját, és az Új
közgyűlés megszavazta azt a programot, amely 2019-ig szól, akkor azt mondtuk, hogy a
legfontosabb cél a gazdaságfejlesztés, különösen az elmúlt évekhez viszonyítva. Eppen ezért
egy konkrét tartalommal bíró együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi vállalkozói
érdekvédelmi szervezetekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségének Zala Megyei Szervezetével, valamint a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal. Többek között ebből a konkrét együttműködésből
származott az első fontos döntés, ez egy önkormányzati kamattámogatási rendszernek a
közgyűlés általi egyhangú elfogadása. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy önkormányzati
közpénzzel való támogatással a Zalaegerszegen bejelentett vállalkozók 0,9-1,9 % közötti
kamattal tudnak fejlesztési hitelhez és támogatáshoz jutni. Ez más városok támogatásainak
kamatait figyelembe véve majdhogynem kamatmentes állapotot jelent.
Az is fontos döntés volt, hogy nyilván a mikro- és kisvállalkozókra különösen oda kell
figyelni, ezért Zalaegerszeg Önkormányzata 2,5 millió Ft adóalapig eltörölte a helyi iparűzési
adókötelezettséget. Létrehoztuk a Vállalkozói Alapot, a Vállalkozói Alap 2016. január 1-jével
az Új költségvetéssel indul, és lényege az, hogy megvizsgáltuk, egy önkormányzatnak milyen
lehetőségei vannak abban a tekintetben, hogy a helyi vállalkozásoknak, gazdasági
szervezeteknek támogatást nyújtson. Nyilván egy önkormányzatnak ilyen tekintetben nagyon
szűkre szabottak a lehetőségei, mégis meg kellett találnunk azt, mi az, amiben költségvetési
közpénz felhasználási lehetőségünk van. Az elmúlt néhány hétben a Zalaegerszegen működő
vállalkozásoknak ezzel kapcsolatban egy polgármesteri körlevél ment ki, és kértem, hogy
jelezzék, a Vállalkozói Alappal kapcsolatban van-e konkrét igényük, elképzelésük. A
Vállalkozói Alap arról szól, ha az adott vállalkozásnak szüksége van olyan támogatásra, hogy
mondjuk az adott dolgozó könnyebben jusson el a munkahelyére, akkor az önkormányzat
—

—

—‚

—
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vállalja azt, hogy a vállalkozás mellett lévő közterületen járdaépítéssel, kerékpárút építéssel,
buszcsatlakozással, vagy bármi hasonló fejlesztéssel tud segíteni. Az elmúlt hetekben több
tucat ilyen vállalkozói megkeresés érkezett, ezek értéke több százmillió forint, igyekszünk ezt
a költségvetésbe beépíteni, hogy ezzel is segítsük a Zalaegerszegen működő vállalkozásokat.
Zalaegerszeg Északi Ipari Parkja az országban elsőként nyerte el a Tudományos és
Technológiai Park címet 2015-ben, ez plusz ponttal jár majd, amikor megjelennek az első
GINOP-os gazdaságfej lesztési pályázatok.
Zalaegerszegen az országban elsőként Kecskeméttel egy időben indult el a duális képzés, ez
először duális mérnökképzést jelentett, hiszen nagyon nagy igény van a jól képzett
mérnökökre. Éppen ezért szintén az országban elsőként ezzel összefüggésben megalapítottuk
a Zalaegerszegi Duális Képzés Innovációs Központot. Ugyancsak nemrég tárgyalta a
közgyűlés azt az anyagot, hogy ne csak a felsőoktatásban, hanem a szakképzésben is szükség
van ezekre a munkaerő fejlesztésekre, éppen ezért létrehozzuk az országban szintén elsőként a
Zalaegerszegi S zakképző Duális Képzőközpontot.
Ami a munkahely-teremtési fejlesztéseket illeti, jó egy évvel ezelőtt avattuk fel az Eszaki
Ipari Parkban a ZALACO Zrt. új gyáregységét, ez 3 milliárd Ft-os beruházással készült el, és
150 Új munkahelyet jelentett. Augusztus 26-án avattuk az ADA Bútorgyár zalaegerszegi
matracüzemét, ez 118 új munkahelyet jelentett, és az ADA vezetői már most jelezték, hogy
szeretnének 2016/17-ben II. és III. ütemet, amely 100-100, tehát összesen még 200 Új
munkahelyet fog jelenteni. December 14-én fogjuk avatni az Edelmann Nyomdaipari
gyáregység új közép- és kelet-európai gyártó- és fejlesztőbázisát az Eszaki Ipari Parkban, ez
100 Új munkahelyet jelent. A Flextronicsban tavaly ilyenkor még 1700-an dolgoztak, az idei
esztendőben 1300 fős fejlesztést hajtottak végre. December 8-án egy nagyon fontos
bejelentést fog tenni miniszter úr és a Flextronics vezérigazgatója, ez pedig arról szól, hogy
2016-ban újabb üzleteket nyertek el, és 2016-ban újabb 1000 munkahelyet szeretnének 2016.
decemberéig megvalósítani. Emellett nyílt egy logisztikai központ 65 Új munkahelyet
teremtve, illetve egy ipari ruhafeldolgozó cég is megkezdi a tevékenységét, január 4-én lesz
az átadás. Ez összességében 2015-ben 1781 Új munkahelyet jelent a városban, és ha minden
jól megy, a következő évben jövő év végéig, decemberig ez 2500 új munkahelyig tud bővülni.
Talán ennek is köszönhető, hogy az Országos statisztikát is figyelembe véve, egyedülálló
módon Zalaegerszegen egy év alatt a helyi iparűzési adóbefizetés 31 %-kal nőtt meg, míg
2014-ben ez 3,2 milliárd Ft volt, 2015-ben 4,2 milliárd Ft, tehát az egymilliárdos növekmény,
a 31 % az, ami a megyei jogú városok összehasonlításában egyedülálló.
Ugyancsak januárban létrehozunk egy fejlesztési irodát, a fejlesztési irodának az lesz a
feladata, mivel a következő években megnyílnak azok a gazdaságfejlesztési pályázatok,
amelyekre valószínűleg nagyon sok zalaegerszegi vállalkozás is fog majd jelentkezni, ezért
egyrészt pályázati tanácsadást, másrészt pedig pályázatírási segítséget is fog nyújtani. De ami
igazán fontos, az, hogy a fejlesztési irodán keresztül Zalaegerszeg városvezetése szeretné
pontosan tudni azt, hogy melyik zalaegerszegi vállalkozás, civil szervezet, egyház, egyesület
vagy iskola pontosan milyen címen, milyen néven, milyen kódszámmal pályázott, legyen egy
ilyen adatbázisunk. Utána pedig valamennyi pályázat érdekében szeretnénk egyesével
lobbizni a szó jó értelmében természetesen, a jogszabályi kereteknek megfelelően, annak
érdekében, hogy minél több ilyen Országos pályázatot a 2020-ig tartó fejlesztési időszakban el
tudjanak nyerni a Zalaegerszegen indulók.
Elfogadtunk júniusban egy 38 pontból álló befektetés-ösztönző programot, amely
természetesen nem csak az Új befektetőknek, hanem egyben a már működő vállalkozásoknak
is segítséget nyújt. Mivel a 2500 Új munkahelynek a megteremtése azt jelenti, hogy a
következő időszakban már nem munkanélküliségi problémát, hanem munkaerőhiányt kell
kezelnünk, ezért ezzel kapcsolatban a közgyűlés ugyancsak egyhangúlag egy 18 pontból álló
intézkedési tervet fogadott el. Már csak azért is, mert mi 2014. augusztusában Zalaegerszegen
a munkanélküliségi ráta 4,75 % volt, addig ez most 3,1 %‚ tehát majdnem 2 %-kal csökkent,
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és ez a 3,1 % már azt gondolom, majdhogynem teljes foglalkoztatottságot jelent. Sajnos
ebben a számban nagyon sokan vannak már, akik nem tudnak, és azt is ki kell mondani, hogy
nem is akarnak dolgozni. Eppen ezért ezzel a 18 pontból álló, a munkaerőhiány tregoldását
célzó programpont csomaggal mindenképpen foglalkozni kell. Ennek része a lakásépítési
program, ennek része a munkásszálló újbóli megnyitása, hiszen nagyon sokan jönnek már
most Somogyból, Kárpátaljáról és Vajdaságból is. Része egy szakképzési ösztöndíjrendszer
programnak az elfogadása, hiszen hosszú távon a következő években is szükség van
Zalaegerszegen arra, hogy nagyon sok jól képzett, szakképzett munkaerő álljon be a létrejövő
Új vállalkozásoknál dolgozni. Eppen ezért egy olyan önkormányzati szakképzési
ösztöndíjrendszert fogadtunk el, ami a hiányszakmák esetében bármilyen vidékről érkező
fiatalnak havi 30 ezer Ft támogatást biztosít, ezzel ösztönözve őket arra, hogy Zalaegerszegen,
lehetőleg zalaegerszegi
szakközépiskolában
tanuljanak tovább.
De ugyanilyen
ösztöndíjrendszert fogadtunk el felsőoktatási szinten is, ennek a célja az, hogy ne csak a
szakképzett munkaerőnek a számát, az itt végzettek számát növeljük meg, hanem a
zalaegerszegi műszaki felsőoktatásban, az itteni mechatronikai mérnöki képzésben is
jelentősen nőjön a hallgatók száma, hiszen mérriökökre is szükség van a következő
időszakban.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a leromlott állagú épületek folyamatosan tűnjenek el a
városból. Ha megnézik, akkor sorozatosan zajlanak ezek a felújítási programok, az Ady
iskolának végéhez közeledik már a teljes felújítása egy 150 millió Ft-os pályázati siker
eredményeképpen, a Landorhegyi Ovoda teljes felújítása befejeződött, a Kölcsey Ferenc
Gimnáziumbari még zajlanak a munkálatok, ott szintén 150 millió Ft támogatást nyertünk el a
megújulásra. A szomszédos épületben, a Járási Hivatalnak a teljes felújítása zajlik, ugyancsak
fel van állványozva a Munkaügyi Hivatal épülete, ennek a felújítása is zajlik, és remélhetőleg
a következő időszakban még számos hasonló pozitív eredményről tudunk beszámolni.
2015-ben Zalaegerszeg elnyerte a Virágos Magyarországért mozgalom Országos I. díját,
ezúton is szeretnék köszönetet mondani valamennyi hivatali munkatársamnak, valamint a
Városgazdálkodási Kft-nek, hiszen nagyon régóta nem értünk el ilyen eredményt. Az, hogy
valamennyi megyei jogú város, megyeszékhely között mi nyertük cl a Virágos
Magyarországért program I. helyét, az feltétlenül elismerésre és büszkeségre ad okot
számunkra.
Ebben az elmúlt egy évben fogadtuk el városunk Új kulturális koncepcióját, sport- és
sportfinanszírozási koncepcióját, gazdaságfej lesztési koncepcióját, és hamarosan tárgyaljuk a
turisztikai koncepciót is, illetve az intézmények átalakításában is nemrég döntöttünk.
Végül két fontos dologról szeretnék még szólni. A 2007-2013. közötti Európai Uniós
fejlesztési időszakban egy teljesen más pályázati rendszer működött. Akkor minden egyes
önkormányzat, megyeszékhely, megyei jogú város aszerint, hogy éppen milyen pályázati
kiírást próbált meg igénybe venni, pályázott, projekteket nyújtott be, de nagyon nagy volt a
szórás, hogy ki milyen forrásokat nyert el. Ez most megváltozott, a 2014-2020. fejlesztési
időszakban minden egyes megyei jogú városnak, megyeszékhelynek az ún. TOP programban
előre, dedikáltan meghatározott fejlesztési forrása van, amit igénybe vehet. Ez Zalaegerszeg
Onkormányzata esetében 2020-ig 11,2 milliárd Ft fejlesztési forrás, amit fel kell majd
használnunk, és Brüsszel felé ezzel el kelt számolnunk. Ebbe számos olyan elemet építettünk
be intézmény-felújításoktól bölcsődei, óvodai és iskolai energetikai beruházásokon keresztül
egészen gazdaságfej lesztésig, útfelújításig, munkahely-teremtésig, amelyet fontosnak
tartottunk. A másik fontos fejlesztés a 7. pontból álló Modern Városok program, amelyet
április 14-én kötöttünk meg a kormánnyal, ez is számos olyan fontos fejlesztési célt fogalmaz
meg, amelyet Magyarország kormánya azóta már kormányhatározatban is elfogadott, és ez
Brüsszelbe az Európai Bizottságnak is eljuttatásra került.
Végezetül hamarosan befejeződik a Zala Megyei Kórházban az a 7 milliárd Ft-os fejlesztési
program, amely bár nem a városunk fenntartásában működő intézmény, mégis mindannyiunk
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számára fontos egy ilyen fejlesztés. December 16-án fogjuk avatni a volt Pais iskola helyén
létrejövő Új Idősek Otthonát, ez egy 200 millió Ft-os beruházás volt.
Büszkék lehetünk arra, hogy a 2015-ös jubileumi esztendőben a 130 éves évfordulóra
emlékezve számos olyan koncert, rendezvény, fesztivál zajlott, amivel emlékeztünk eleink
dicső cselekedetére, hiszen 130 évvel ezelőtt, 1885-ben lett Zalaegerszeg rendezett tanácsÚ
város, erre erniékeztünk 2015-ben. Ennek jegyében Új fesztivált is rendeztürik ősszel, ennek
jegyében Új időpontra került az Egerszeg Fesztivál, és ennek jegyében Újult meg az Adventi
Forgatag is, amelyet Önök is láthatnak.
Ezen eredmények felsorolása után még egyszer szeretnék köszönetet mondani minden
képviselőtársamnak, aki részt vett ebben a munkában, és ezen kérdések eldöntésénél mindig
egyhangú szavazással fogadtuk el a fő fejlesztési prioritásokat. Köszönöm a városháza
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, az egyes önkormányzati cégeknek az elvégzett munkáját,
és bízom benne, hogy ezek az eredmények arra sarkallnak bennünket, hogy a következő
években is ezt a lendületes fejlődést folytassuk.
Ha megengedik, akkor most következik az a része a közmeghallgatásnak, amikor az
előzetesen írásban vagy telefonon érkezett felvetésekre kívánunk reagálni.

Elsőként kérdezem, hogy Németh Zoltánné Zalaegerszeg, Arany János u. 65. II. em. 6.
szám alatti lakos jelen van-e? Nincs jelen, ez esetben számára a választ 15 napon belül a
Polgármesteri Hivatal írásban el fogja juttatni.
(A feltett kérdés és a rá adott válasz a jegyzó’könyv melléklete.)
Kérdezem, hogy Szabó Miklós Zalaegerszeg, 8906 Pf. 9. szám alatti lakos jelen van-e?
Szabó Úr Jelen van. Kérdezem, fel kívánja-e tenni a kérdését személyesen? Nem kívánja
megismételni, de kérte a kérdések felolvasását.

Szabó Miklós által feltett kérdések:
1. kérdés.
Titkosított helységünk (Zeg!) milyen messze van Budapesttől? (Az arborétumok
közelében lévő’ táblán 219 km szerepel!)
2. kérdés:
Miért nem lehet kiírni a körforgalmak eló’tti táblákra a nagybetűs BALATON
felirat után Budapestet?
3. kérdés:
A kivezetó’ eló’rejelzéseknél (p1. Rédics, Körinend) miért nem lehet országjelzést
kiragasztani? (HR, SLO, A, SK?)
4. kérdés.
A MA V állomás környéke, a tujás „liget” és az ott lévó’ TABLA” szégyene az
idegenforgalmunknak. (2014 végén 2 levélben nem ezt ígérték.)
5. kérdés:
A földön járó polgárok meddig tapossák a járdákon összegyűlt vizet, pi. a
Kovács Károly téri helyijáratoknál? (régi kérés, igény, legalább eső’ után söpörje le valaki!!!)
6. kérdés.
Az idejét múlt közlekedési táblákat mikor fogják leszedni? (1. sz. postánknál,
Hegyalja úton, stb.)
7. kérdés. Az Erkel Ferenc út két oldalán mikor lesz környezettudatos munka? (szívesen
segítenék!)
8. kérdés:
Vasárnap hajnalban, ill. ünnepnapokon sok év után! hogyan lehet elérni az
első vonatot Gyó’r, illetve Budapest felé? (direkt lekési a közösségi első busz, amelyik 04.15kor indul. Ez kinekjó?)”
„

—

—

A hivatal szakosztálya által előkészített válaszok a következők:
1-3. kérdésre: Az állami közutak táblázását közútkezelőként a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
végzi az Útügyi műszaki előírások szerint. Javaslatait köszönettel vettük, és továbbítottuk a
Magyar Közút Zrt-nek, hogy ezt a javítást végezze el.
ZMJV Közgvűlése közmeghallgatásának jegyzőkönyve
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4. kérdésre: A MÁV állomás környéke, a tujás liget és az ott lévő tábla valóban egy olyan
ügy, amiben lépni kell. Jelenleg készül
ahogy jeleztem
Zalaegerszeg Idegenforgalmi
Koncepciója, és felkértük Tolvaj Márta alpolgármester asszonyt, hogy ennek keretében ezek a
városi tájékoztató táblák is újuljanak meg, kerüljenek kihelyezésre.
5. kérdésre: Az Önkormányzat a lokális járdafelújításokra 16 millió Ft-ot tervezett be, ez a
megfelelő ütem szerint az Ön jelzésének megfelelően a 2016-os költségvetésben szerepelni
fog annak érdekében, hogy ott a víz ne álljon meg a Kovács Károly téren jelzett táblánál.
6. kérdésre: A közlekedési táblákat az útellenőri szolgálat folyamatosan figyeli és a
szükséges beavatkozásokat elvégzi. A konkrét jelzései alapján ezeket leadtuk az útügyi
ellenőrzésnek, remélhetőleg ezek hamarosan el fognak tűnni.
7. kérdésre: Itt, ha jól értetttik
mert nem volt egészen világos a kérdés
Ugye arra
vonatkozott az észrevétel, hogy az Erkel Ferenc utca két oldalán lévő sövények nyírása, a
zöldfelület rendbetétele történjen meg. Ha jól értettem ezt a felvetését, akkor a Műszaki
Osztály erről már tud is, próbáltam kitalálni, hogy erre gondol-e, de akkor egy srófra járt az
agyunk, és a Műszaki Osztálynak én is ezt ajelzést adtam le.
8. kérdésre: Mivel nem az önkormányzat fenntartásában működik sem a MÁV, sem pedig a
Volán társaság, mindkettő állami szervezet, ezeket természetesen kérésének megfelelően
továbbítottuk a MAV és a Volán felé.
Természetesen a válaszokat írásban is meg fogja kapni!
—

—

—

—

—

Kérdezem, hogy Aczél Zsolt zalaegerszegi lakos jelen van-e? Nincs jelen, ez esetben
számára a Humánigazgatási Osztály, és az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. írásban fog
válaszolni, a választ 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal írásban elfogja juttatni.
(Az e-ma ilben feltett kérdés és a ró adott válasz a jegyzőkönyv melléklete.)
Kérdezem, hogy Borza András zalaegerszegi lakos jelen van-e? Nincs jelen, ez esetben
számára a választ 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal írásban elfogja juttatni.
(Az e-mailben feltett kérdés és a ró adott válasz ajegyzó’könyv melléklete.)
Kérdezem, hogy Gáti Gyuláné Zalaegerszeg, Závodszky u. 28. szám alatti lakos jelen van
e? O a Szent Család Óvodánál lévő buszmegállóval kapcsolatban javasolta nekünk, hogy
legyen fedett beálló, és ezt a 2016-os költségvetésben szerepeltetjük is. Nincs jelen, ez
esetben számára a választ 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal írásban elfogja juttatni.
(A feltett kérdés és a ró adott válasz a jegyzőkönyv melléklete.)
Végezetül a Fáy utcával kapcsolatban érkezett egy névtelen bejelentés, amennyiben jelen van
az illető, kérem, mondja a nevét. Jelen van, a bejelentő Mesterházi András.

Mesterházi András által feltett kérdések:
1. kérdés:
Fáy utca faki vágás miért történt 25-30 éves fák kivógása, melyek árnyékot
adtak, levegőt tisztították. Mikor mn ilyen fák kerülnek ültetésre?
2. kérdés:
Matáv vonal mely nincs használva több lakásnál, az épületek ? nem tudjuk
elérni a fenti címen, hogy szedjék le, tovább kis féle vezetéket egységes vezető rendszerbe
fogják össze.
3. kérdés:
Szerelt Új közvilágítás nem jobb a réginél továbbá 10-12 hossz előtt már 14
napja nem iizemel.
—

—

—

—

A hivatal szakosztálya által előkészített válaszok a következők:
1. kérdésre: Zalaegerszeg, Fáy András utcában lévő fenyőfák kivágását azok egészségi
állapota indokolta. A fák pótlásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Onkormányzata 2016.
tavasz végéig gondoskodik, előtérbe helyezve az őshonos fafajtákat.
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2. kérdésre: Az oszlopok a lakásokhoz tartozó magánterületen helyezkednek el. A probléma
megoldását a magánterület tulajdonosai a szolgáltató cégtől (Matávtól) kérhetik. Tehát ez nem
önkormányzati területen van, hanem magánterületen.
3. kérdésre: A Fáy András utca közvilágítása nem volt érintett Zalaegerszeg Megyei jogú
Város közvilágításmnak 2015. évi korszerűsítésében. A terület közvilágításának alapvető
jellemzői az előző évekhez képest változatlanok. A Fáy András utca 12. szám előtti hibás
lámpatest megjavítása érdekében megtettük a szükséges hibabejelentést az állami
szolgáltatónál.

Kérdezem, hogy Sipos László zalaegerszegi lakos jeten van-e? Sipos úr jelen van.
Kérdezem, fel kívánja-e tenni a kérdését személyesen? Nem kívánja, de kéri a kérdések
felolvasását. (E-ma ilen feltett kérdések.)

Sipos László által feltett ‚kérdések:
Tisztelt Polgármester Ur, Kép viseló’ Hölgyek és Képviseló’ Urak.
Tisztelet mindenkinek, akik a „köz” érdekének képviseletére, közvetítésére, és ezek
megjobbítására, érkeztek a közmeghallgatásra. Sajnos családi és nagyapai teendőim most
nem teszik lehetővé, hogy személyesen köszönjem meg az eddig felvetett kérések elvégzését.
Vannak dolgok, amik visszatérően nem valósultak meg, ezért az alábbi felsorolást szeretném
tenni:
Babits Mihály utca 5.:
Mindkét parkolóhoz rendes lépcsó’ és gyerekkocsi közlekedó’ megépítése szükséges.
A játszótéri játékok korszerűsítése pótlása, 3-4 erős, gyorsan növó’ lombos fa pótlása a
„barbárok” miatt.
A játszóteret köriilvevó’ rézsűn véglegesen kiirtani a régi szúrós cserjéket.
2-3 padot kérünk a ház előtti közterületre.
Pálóczi Horváth Ádám utca és az Ayáczai iskola:
Az utca kiszélesítése, az iskolakezdés és a befejezéskor balesetveszélyes közlekedni az
utcában, SOS...
A Köztársaság Út felől a meglévő parkolóval szemben Új parkoló építése a tojás
áthelyezésévei.
Andráshida, Apátfa:
Gazdaság Út a temető után, Út beszakadás javítása, atána a Gazdaság ii 40-nél a kanyarban a
zöld sövény a piros bicikli, a téli-nyári Mikulás csomagok megszüntetése a biztonságos
közlekedés miatt.
Apátfa:
Apátfán a temető Új kerítéssel, zárható kapuval, szilárd Útburkolattal való átépítése, a
balesetveszélyes tüskés akácok kivágása.
Apátfa u. 15-nél a fenyők kivágása, mert ha vihar lesz, a vezetékeket leszakítja mindkét
oldalon.
Apátfa u. 15-1 7-20-nál a meredek oldalak miatt szükséges az éves ingyenes fűnyírás
elvégzése, ill. ennek kiváltása fák, cserjék ültetésével, a VGV segítségével.
Gálafej, Vakaros, Aranyoslap, Cimnpóhej’y:
Gálafeji feljáró az Alsóerdei útról az eredeti terv szerint 2015. július 30-ra nem készült el.
Kérjük Polgármester Urat, tegyen meg mindent az esetleges gyalogos balesetek megelőzése
érdekében, hogy mielőbb készüljön el a közvilágítás ezen a veszélyes szakaszon és a fenti
területen a hiányzó utcákban is.
Aszfaltos utat kérünk minden utcában, lehetőleg önerő nélkül.
Esővíz és a hólé elvezetését kérjük az utak megóvása érdekében.
ZMJV Közgyzi/ése közineghallgatásdnakjegyzőkönyve
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Közlekedési és Zóna táblák kihelyezését a gyorshajtók és a biztonságos közlekedés érdekében,
különösen ci keresztezó’désekben.
A sövénnyel kerített telkek, kijárók, keresztezó’dések a települési szabályzat ban
meghatározottan, a közlekedés biztonságát ne akadályozzák.
A Bazita—Zelefára közlekedő helyijárat körjáratként közlekedjen a Gellénháza feló’l
Ciinpóhegy- Gálafej-Aranvoslap megállókkal.
Cimpóhegven autóbuszvárót kérünk építeni.
A fenti területeken az ilj rendezési terv alapján, 30-40 év után, kérjük a jelenkornak és
elvárásoknak megfeleló’en, a használhatóságnak és a szükségleteknek megfelelően módosítani
a beépíthetó’ségeí, az esztétikát is figyelembe véve. (Eló’terek, teraszok, eló’tetők, kocsibeállók,
pincék, stb. utólagos építésének lehetőségével.)
A téli- őszi- nyári közlekedést, kocsikitérők kialakításával biztonságosabbá tenni, a Gálafeji
bejáróban a horgost kiszélesíteni kérjük afentiekkel együtt.”

A hivatal szakosztálya által előkészített válasz a következő:
A Babits utca 5. szám előtti parkoló gyalogos megközelítése megfelelő. A lépcsőházaknál a
szintkülönbség miatt akadálymentes rámpa kiépítése nem lehetséges.
A játszóeszközök felújítását, pótlását az éves köttségvetési keret függvényében folyamatosan
végezzük. A fák ü[tetésének lehetőségét a tavasz folyamán megvizsgá[juk.
A Hegyalja Út 13. mögötti rézsűn a rendszeres kaszálással gátoljuk meg a cserjék újbóli
elburj ánzását.
A padok kihelyezésével általában együtt jár az éjszakai hangoskodás, ezért azok kizárólag a
társasházi közgyűlés, vagy a településrészi képviselő kérésére kerülnek kihelyezésre.
Az iskolák környezetében mindenhol gondot okoz a reggeli és esti csúcsforgalom
lebonyolítása. Az utak szélesítése, további parkolóhelyek kialakítása általában nem
lehetséges.
Az Eötvös Iskola előtti parkoló déli oldalán egy átkötő Út kiépítése valóban indokolt lenne,
melyről további parkolóhelyek feltárása válna lehetővé. A szükséges forrás megteremtésére a
közeljövőben sajnos még nem látunk reális esélyt.
A Gazdaság utca burkolata a szennyvízcsatorna nyomvonalán, a konszolidációs jelenségekre
visszavezethetően, helyenként megsüllyedt. A kivitelező a garanciális időszak lejártával a
javítás elvégzésétől elzárkózik, ezért azt az önkormányzatnak kell finanszíroznia. Az ilyen
jellegű javításokat az útfenntartási munkákkal megbízott Zala Depo Kft. szakemberei végzik.
A Gazdaság utcai süllyedés javítására rövidesen sor kerül.
A Gazdaság utca 40. szám előtti növényzet a közúti űrszelvényen kívül található, a
közlekedést nem veszélyezteti.
Az apátfai temető körbekerítésére a 2016. évi költségvetés elfogadását követően
előreláthatólag 2016. év tavaszán kerül sor. A kerítés megépítésével egyidejűleg a szúrós
növényzet kivágása is megtörténik.
Az Apátfa u. 15. szám előtti fákat az erdőgazdálkodási szakreferens ismételten megvizsgálta
és kivágásukat nem tartotta indokoltnak.
Az útig terjedő zöld terület rendezése, kaszálása a köztisztaságról szóló rendelet értelmében
az ingatlan tulajdonosának kötelessége. A kötelezettség végrehajtása alól felmentés nem
adható.
A Gálafeji feljárat közvilágításának megvalósítására megkötött Vállalkozási szerződés részét
képezi a kiviteli terv elkészítése is. A tervezett nyomvonal a Magyar Allam tulajdonában és a
Zalaerdő Zrt. kezelésében lévő ingatlanokat is érint. Tekintettel arra, hogy a szükséges
vagyonkezelői hozzájárulás megszerzése hosszabb átfutási időt igényel, a kivitelezési
határidő 2016. május 31-ére került módosításra.
Gálafej térségében még számos utca található, amely aszfaltburkolattal nincs ellátva. Az
Önkormányzat ezek finanszírozását megvizsgálja, véleményem szerint a zártkerti ingatlanokat
ZMJV Közgvűlése közineghallgatásának jegyzőkönyve
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érintő űtfelújítások a magáningatlanok értékét jelentősen megnövelik, ezért itt a lakosság
hozzájárulása is elképzelhető.
A zártkerti úthálózaton nincs hely nyílt árkok kiépítésére, a vízelvezetést nem lehet
maradéktalanul biztosítani.
A 30 kmlh-s sebességkorlátozó ZONA táblák minden egyes Gálafejre bevezető Út mentén
kihelyezésre kerültek, azok hatálya a teljes hegyhát úthálózatára kiterjed.
A sövények gondozása, visszavágása a köztisztasági rendelet értelmében az
ingatlantulajdonosok kötelezettsége. Az útellenőr folyamatosan ellenőrzi a forgalmat
akadályozó növényzetet, és szükség esetén intézkedik is azok eltiintetéséről.
Jelenleg a közszolgáltató a helyi buszközlekedés határainak bővítését nem támogatja, azonban
ennek felülvizsgátatát az Önkormányzat kezdeményezni fogja.
A Cimpóhegyi buszváró telepítésének lehetőségét a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
megvizsgálja.
A zártkerti úthálózaton kitérők kiépítése szinte mindenhol kizárólag magáningatlan
érintésével lehetséges. Amennyiben az ingatlantulaj donosok hozzájárulnak a rézsű
lefaragásához, annak megvalósítása az önkormányzat számára fontos feladat, ezt soron kívül
el fogjuk végezni.
A Cimpóhegyi területekre vonatkozóan nagyobb rendezési tervi módosítást 2008. évben
fogadott el Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése. Akkor a zártkertek
felülvizsgálatával sok ingatlan került beépítésre szánt övezetbe, melynek beépítési feltételeit
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Epítési
Szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008. (IV.25.) számú rendelete szabályozza.
Amely ingatlanok beépítésre nem szánt övezetben maradtak, többnyire kertes mezőgazdasági
2 teleknagyság, és 16 méter minimális
rendeltetésűek, melyen lakóépület 3000 m
2 telekterület és 9 méter telekszélesség fölött
telekszélesség esetén létesíthető, de ‘720 m
gazdasági épület, pince elhelyezhető.
A további lakóterületbe sorolásoknak az állami főépítésszel történt egyeztetések során jogi
akadálya merült fel: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi törvény
kimondja, hogy a települések beépítésre szánt területe csak olyan teriiletfelhasználás céljára
növelhető, amelynek céljára a település már beépítésre kijelölt területén nincs megfelelő
terület. Zalaegerszeg és a fenti területeken beépítetlen lakóövezeti rendeltetésű ingatlanok
rendelkezésre állnak, ezért a lakóövezetté történő átsorolás ellentétes lenne az építési törvény
rendelkezésével.
A „volt zártkertek” általában lakóterületi besorolásúak, mely esetben 25 % a megengedett
legnagyobb beépítettség mértéke. Ezeket az ingatlanokat a ZESZ és az egyéb Országos
jogszabályok alapján lehet megosztani, illetve beépíteni, mely beépíthetőség minden
ingatlannál egyedileg kerülhet meghatározásra az illetékes elsőfokú építési hatóság által.
A ZESZ átfogó felülvizsgálata folyamatban van, melynek részeként az előkertben
elhelyezhető építmények szabályozási lehetőségét is áttekintik a rendezési terv készítői,
valamint a Hivatal érintett osztályai.
A tervezet az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendzési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet előírásai
szerinti egyeztetési és elfogadási folyamat lezártát követően kerülhet Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyűlése elé, amely az államigazgatási szervek véleményét, állásfoglalását
figyelembe véve dönthet az esetleges módosításról.
A módosítás Zalaegerszeg MJV Közgyűlése elé várhatóan 2016. első félévében kerülhet,
melynek eredményéről írásban értesítjük Önt.
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Balaicz Zoltán pol2ármester:
Kérdezem, hogy Borda Istvánné Zalaegerszeg, Baross Gábor u. 23. B12. 111110. szám alatti
lakos jelen van-e? Nincs jelen, ez esetben számára a választ 15 napon belül a Polgármesteri
Hivatal írásban elfogja juttatni.
(A feltett kérdés és a ró adott válasz a jegyzőkönyv melléklete.)
Ezzel az előzetesen telefonon vagy írásban feltett kérdésekre válaszoltunk, a következőkben
nyílik lehetőség arra, hogy itt, a helyszínen, szóban tegyenek fel kérdéseket. Kérem, aki
kérdést kíván feltenni, fáradjon a vendégmikrofonhoz.
Sipos László ZaJaeersze2:
Ha már meghívást kaptam, akkor teljesítem. Még annyit szeretnék kérdezni és mondani, amit
el tetszett mondani a város fejlődésével kapcsolatban, a munkahelyek teremtésével, ehhez
képest az, amit az előbb felsorolt, úgy érzem, szinte bolhányi tennivaló. De azért az
önkormányzatnak a peremkerületeken is kettene egy kicsit körülnézni, tenni, Ugyanis ez alatt
a 30-40 év alatt háromszor vagy négyszer átépítették a Dísz teret, ugyanakkor a
peremrészeken, a peremkerületeken az önerős hozzájárulásokori kívül szinte semmi nem
történt. Ugy gondolom, ebből az aspektusból is érdemes ezt a dolgot figyelembe venni. Ha
netán segítségükre lesz, akkor megköszönik azok, akik a területen érintettek. Köszönöm, hogy
meghallgattak, viszont hallásra!
Balaicz Zoltán pol2ármester:
Nyilván minden egyes térségnek megvan az adott önkormányzati képviselője, tudom, hogy
Laci bácsi folyamatosan tartja a kapcsolatot az egyes önkormányzati képviselőkkel is. Ilyen
városrészben élő képviselő, és nem jó szó szerintem a perernkerület Dr. Tóth László kért
szót.
—

—‚

Dr. Tóth László képviselő:
Sipos Úr felvetésével kapcsolatosan, mint peremkerületi képviselő, ezt egy picit cáfolnám.
Most nem akarok arról beszélni, hogy a hozzám tartozó peremkerületek Pózva, Ságod
elkerülő Útja, közútja, közösségi házai, Útjai, járdái, temetői, autóbusz közlekedése, stb.
mennyit javult az utolsó 15-20 év alatt. Nem volt szennyvíz, nem volt gáz, mentek tönkre az
utak, Ságodot etkerülő Út, Nekeresdet, Pózvát elkerülő Út kerüli ki, több százmilliós,
milliárdos beruházásokkal, a ságodi fejlesztésről nem is beszélek. De azt látom, hogy a
képviselőtársaim is, akik a perernkerületekben dolgoznak, mindent megtesznek a
költségvetési lehetőségek keretei között, hogy a peremkerületek felzárkóztatása megtörténjék.
Azt gondolom, bármelyik peremkerületben biztosan vannak olyan munkák, amik elmaradtak,
hiszen több milliárdos olyan felhalmozott fejlesztési igény van, amire tényleg forrás kellene.
Olyanoknál szokott általában probléma lenni, ahol van egy egyéni vállalkozó, egy
magánvállalkozás, kiépít valami lakóparkot, nem készít hozzá utat, és akkor akár magánerős,
akár nincs is még önkormányzati tulajdonban, de közútnak minősül, és oda lehet, hogy nem
az önkormányzat viszi a 40-50 milliót. De az egy vállalkozás. Egyébként véleményem szerint
azoknak a peremkerületeknek, amelyek tényleg nagyon le voltak szakadva, az infrastruktúra
kiépítése, a közösségi életnek a támogatása mind megtörtént. Köszönöm a figyelmet!
—

—

Sipos László Zalae2ersze2:
Ha annyiszor láttam volna a képviselőinket Gálafejen, Cimpóhegyen vagy a környéken kint,
esetleg Lacit (közben Sümegi László képviselőre néz) Andráshidán vagy Apátfán, mint Dr.
Tóth László képviselő urat, semmi problémám nem lenne. Az ő véleményét teljesen osztom,
ZMJV Közgvűlése közmeghallgatásánakjegvzőkönvve
2015. december 2.

1]. oldal/18

és kívánom, hogy a többi képviselő is legalább olyan intenzíven, mint Dr. Tóth László
képviselő ór, jöjjenek, és szívesen vannak fogadva azokon a területeken.

Balaicz Zoltán pol2ármester:
Kérem, aki további kérdéssel, hozzászólással jelentkezik, kérem, fáradjon a
vendégmikrofonhoz, és kérem, a jegyzőkönyvhöz a nevét és lakcímét legyen kedves mondani.
Kustán Róbert (Zalae2ersze, Erzsébethe2yi utca 3/A):
Tisztelettel köszöntöm a város vezetését, és a jelenlévőket!
A megye és a megyeszékhely munkájának köszönhetően Zala megyében jelentős
ivóvfzhálózat beruházások történtek a sikeres pályázati pénz lehívásoknak, önrészek
biztosításának köszönhetően, azért, hogy a lakosság tiszta ivóvízhez jusson. A nagy anyagi
ráfordítások célja, hogy a csapvíz, mint élelmiszer-jellegű végtermék, eljusson a fogyasztók
asztalára. Erzsébethegy városrészben nagyon jó csapvíz folyt kb. 1,5 évvel ezelőttig, azóta
viszont hátrányára megváltozott. Allandó jelleggel hypo íze van, akkor is, ha kristálytiszta
állapotban jön ki a csapból. Mi nem tudjuk meginni, nem csak az íze miatt, hanem azért is,
mert meghajtja az ember gyomrát. Talán valamilyen vízkezelési probléma állhat a háttérben.
Mindenkinek szükség van iható folyadékra, minden időben, főleg a nyáron végzett munkák
során. Jelenleg vásárolt ásványvizet iszik a család, a napi 2 liter/fő/nap mennyiség költsége
havi 10-15 ezer Ft plusz költséget jelent a háztartásnak, nyáron még többet kell költeni. Nem
tartjuk megoldásnak a külön házi tisztítóberendezés vásárlását az újabb költségek miatt.
Ugyanakkor a város más részeiben továbbra is állandó jelleggel jó a csapvíz, Pl.
Landorhegyen. Ha olyan folyna nálunk is, Erzsébethegyen, az már jó lenne. A vízművet
értesítettük már a problémáról, mintavételt hajtottak végre a lakóhelyünkön. Mivel biztos
vagyok abban, hogy a laboreredmények az ide vonatkozó szabványok feltételeinek,
előírásainak megfelelnek majd, ezért tisztelettel kérem a város illetékes elöljáróit, hogy
keressenek megoldást a problémára, hogy olyan csapvíz folyjék Erzsébethegyen is, mint
Landorhegy városrészben. Kérjük, ne legyen továbbra is hypo íze az ivóvizünknek!
Tisztelettel köszönöm előre is az intézkedésüket!
Balaicz Zoltán pol2ármester:
Nyilván vezérigazgató Úr ki fogja vizsgálni a helyzetet.
Nay András vezéri2az2ató Zalavíz Rt.:
Tisztelettel köszönöm a megszólíttatást, ígérem, hogy kivizsgáljuk. Ma ki tudom jelenteni,
hogy Zalaegerszeg területén, illetve a működési területünkön valamennyi helységben
megfelelő ivóvíz áll rendelkezésre, bizton állíthatom, hogy fogyasztható. Arra a típusú
problémára, amit az úr említett, külön figyelmet fogunk fordítani, és írásban fogunk
válaszolni.
Balaicz Zoltán pol2ármester:
Köszönöm vezérigazgató Úr intézkedését! Sümegi László képviselő úr kért szót.
Süme2i László képviselő:
Már Sipos úr észrevételénél bejelentkeztem, bizonyára elkerülte polgármester Úr figyelmét, de
akkor menjünk visszafelé. Az Erzsébethegyen jelzett ivóvízproblémát szeretném
megjegyezni, hogy Andráshidán is több lakos jelezte felém. Szeretném azt kérni, hogy ez a
kivizsgálás terjedjen ki Andráshida területére is.
Sipos úrnak jelzem, hogy Andráshidán élek, ott az állandó lakhelyem, és ez a
választókörzetem is, mindig elérhető voltam, az általa jelzett problémák közül p1. az apátfai
rézsű kaszálásában működtünk is együtt. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy az általa jelzett
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Gazdaság úti aszfaltsüllyedés egy kb. 2-3 éves kálvária, amire négy Vagy Öt ütemben sem
sikerült végső megoldást találni. Törnörítettek itt már kaviccsal, kővel, aszfaittal, egy ponton
balesetveszélyes módon azóta is megsüllyed az aszfalt. Ez teljesen jogos, én is kérem
kivizsgálni.
Balaicz Zoltán pol2ármester:
További kérdés feltétetére van lehetőség.
Vajmi Mária (Zalae2ersze2. Kabók utca 22.):
Az olai városrészben lakom, ebben a városrészben az útépítéssel kapcsolatos problémakör
kapcsán szeretnék kérni és kérdezni. Amikor volt a lakógyűlés, akkor kilátásba helyezték a
zajvédő falat. Várható-e ennek a megépítése, vagy sztornózták?
A vízelvezető árok a Falumúzeum utcától a garázsokig csak aprócska betonmedencével lett
kikövezve, amelyet az első fagyok várhatóan szétszednek, a Falumúzeum utcától a Víz nem
folyik el teljes mértékben a garázsok irányába. Az első esőn túl vagyunk, marad víz ezen a
részen. Továbbá egyszer már voltak olyan kedvesek, hogy utánanéztek annak, miért folyik
még a legnagyobb hőgutában is, 40-50 napos szárazság idején is Víz a Falumúzeum utcából
ebbe a vízelvezető árokba. Jó szándékuk ellenére sem sikerült ezt a problémát megszüntetni,
változatlanul áramtik a víz. A vízelvezető árok nem elvezető, nem az összes víz nem folyik el,
hanem a Víz egy része ebben az új árokban is ott marad. Ennek a problémának a
kiküszöbölését ha mód van rá kérem szépen!
Meg szeretném kérdezni azt is, hogy az ott élők milyen intézkedéseket kapnak, amellyel
bennünket is védenének az útépítés káros hatásai kapcsán. Például sebességkorlátozás, az
úton közlekedhető járművek bizonyos körének megszabása, növényzet ültetése, stb. Ennek a
meghallgatásnak az első időszakában látom azt, hogy törődnek a városlakókkal. Kérem
tisztelettel, mondják el nekünk, hogy mit várhatunk a következő időszakban, mert jó páran az
eddigi építésbőt csak a negatívumokat láttuk, és szeretnénk mi is megnyugodni abban, hogy
segítenek rajtunk.
Az utca végén lévő tönkretett betonlapoknak a helyreállításában is reménykedünk. Annyira
meredeken készítették el a földfalat, ami a vízelvezető árok és az Út között van, hogy az első
eső belemossa. Gyakorlatilag nem tudom, ki fogja kiszedni azokból az árkokból a földet.
A rövid kérdéssoromat leírtam, nekem megfelel a szóbeli válasz is, és az írásbeli is. Ha
valami értünk is történik, azt előre is megköszönöm.
—

—

Balaicz Zoltán pol2ármester:
Először Gecse Péter műszaki ügyekért felelős alpolgármester úr, majd pedig Makovecz
Tamás, a térség önkormányzati képviselője fog válaszolni.
Gecse Péter alpol2ármester:
Ha jól értettem, a kérdés a tehermentesítő út II. ütemében a jelenlegi állására vonatkozott. A
projekt lezárása miatt és a jelenlegi készültségi fokot is figyelembe véve év végéig
szeretnénk, ha ez a beruházás megvalósulna, és a jelenlegi műszaki készültség ezt is mutatja,
hogy a tehermentesítő Út II• üteme el fog készülni. A közforgalomnak való átadás pedig
előzetes egyeztetések alapján ajövő évben történne.
A konkrét kérdés a zajvédő falra irányult, ezzel kapcsolatban azt az információt tudom adni,
hogy konkrét döntés ebben még nem született, tehát mi a zaj védő fal megépítését nem
vetettük el. Itt van egy olyan kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy az út elkészülte után
zaj terhelés mérést kell végeznünk, ennek függvényében keletkezik az a kötelezettség, hogy
megépüljön-e a zajvédő fal, avagy nem. Viszont előzetesen több képviselőtársammal is
voltunk már helyszíni bejáráson, a lakossági igények azt jelzik, hogy az ott élők
mindennapjaira ez a zajvédő fal megépítése pozitív hatással bírna, ezért valamilyen
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volumenben, ill. konkrét műszaki tartalmat még nem határoztunk meg, de tervezzük, hogy az
ott lévő zajterhelést mindenképpen csökkenteni szeretnénk. De természetesen erről írásban is
fogjuk Önt tájékoztatni. Mivel egy elég neuralgikus pont, ezért ezt a közvéleménnyel is meg
fogjuk osztani abban a szakaszban, ha ezek a mérések megtörténnek az elkövetkezendő
időszakban. Böjte Sándor képviselőtársammal is voltam helyszínen, és Makovecz Tamás
képviselő urat is érinti, meg fogjuk tenni azt, hogy helyszíni bejáráson a lakosságot is össze
fogjuk hívni, hiszen az, hogy a belváros tehermentesítése megvalósuljon, és az ott lévő
nyugodt környezet is megmaradjon, ez közös lakossági és önkormányzati érdek. A járulékos
kérdésekkel kapcsolatban pedig én is kérném a Műszaki Osztály segítségét, ezt írásban meg
fogjuk tenni.
Makovecz Tamás képviselő:
Orülök is, hogy felvetődtek itt a problémák, amelyek nem újak egyikünk számára sem, hiszen
mind a városvezetés, mind alpolgármester úr, mind képviselőtársaim, mind a Műszaki Osztály
az etmúlt időszakban nagyon sok időt töltöttek ennek a problémának a megoldásával.
Szeretném tájékoztatni az Olában élő választópolgárokat, hogy természetesen tudjuk, mennyi
probléma volt a Hock János úttól a most építésre kerülő elkerülő út közti kis utcák kapcsán.
Bizonyára figyelték és láthatják, akik ott élnek a környéken, hogy az elmúlt évben mintegy 35
millió Ft-ból megújult a Béke utca, komplex szennyvíz-, ivóvízhálózat, vezetékcsere volt,
csapadékvíz elvezetés, megoldottuk a lakók problémáját.
Aztán volt egy olyan, hogy növények ültetése a munkálatok befejeztével. Ha tetszett járni a
Béke utca legvégén, ahol most az elkerülő Út épül, az utca legvégén már megtörtént a tujasor
kiültetése, egyfajta porvédő, szennyezésvédő növényzet már ott van. Ugy gondolom, ezen a
szakaszon már a nagy betondarabok, betontörmelékek is eltüntetésre kerültek. Ugy tudom, a
következő lépésben Sümegi László képviselő úrnál a Karácsony Sándor utca következhet, ami
a felújítást illeti, és természetesen a Falumúzeum utcára is Ugyanezt szeretnénk. Ott hosszú
évtizedek után az idei évben a szennyvízprobléma megoldódott, tehát már van
szennyvízelvezetése a Falumúzeumnak, és most koncentrálunk arra, hogy a Falumúzeum
előtti parkoló és a bevezető Út is valamikor a közeljövőben esetleg szóba kerülhessen.
Ugy gondolom, egy komplex figyelem van az olai városrész kis utcái irányába is, mind az
elkerí.ilő út oldaláról, mind a másik oldalról, ezzel az összefogással ha tovább haladunk, akkor
meg tudjuk oldani azt a sok-sok problémát, amelyet említett, közös célunk és szándékunk ez.
Balaicz Zoltán polgármester:
Szeretettel köszöntöm időközben megérkezett állandó vendégünket, Dobos Vilmosné Ica
nénit, köszönöm, hogy el tetszett jönni. Rögtön jelentkezett is, kérem, fáradjon a
vendéginikrofonhoz, más jelentkező nincs egyelőre.
Dobos Vilmosné Za1aeersze2:
Röviden, tömören nem tudok beszélni, ez egyértelmű! A másik szemüvegem is kellene, nem
ez, mert írtam. Szeretettel, tisztelettel köszöntöm a vezetőséget, a képviselőket, a
jelenlévőket! En most nem vagyok igazán bent, mivel a 16. temetésnél tartok, és azt hiszem, a
gondolatom nem olyan. De örültem polgármester úrnak, szalagavatója volt az unokámnak,
örültem az a négyes beszélgetés, hogy végre a szakmunkásokat is emberként tekintik, mikor a
pszichológus ott volt, amikor ott volt a Szabó Lajos igazgató úr, a Mazzag Úr, ennek külön
örültem. Végül is bízom abban, most nem azért, mert én is csak szakmunkás vagyok,
fodrászkérit, hiszen pont egy kolléganőmet most temetnek, azért mondtam, hogy késtem,
úgyhogy elnézést kérek. Viszont az embernek vannak fontossági sorrendek.
Amit én most a mi képviselőnknek, kímélem, nagyon kímélem a Györigyit, a Böjte Sándort
nagyon maximálisan, úgy becsülöm, hogy túl sok esik rá, azért két pici gyerekkel.... A
Dékáriy úrral egy kicsit nem vagyok elégedett, mert nem oldódtak meg a dolgok, a Makovecz
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úrral sem vagyok éppen elégedett, mert mondom majd mindjárt. Szemtanúja voltam annak az
esetnek, amikor egy kisgyerek majdnem kiesett az ablakon. Azért ezek a rácsok ott, ahogy két
oldalról megy a Petőfi utcába, oda jár az én unokám, és bizony sírt az a kisgyerek, mert
kinyitotta az ablakot, és akkor utána kerestem azt, hogy melyik osztályba tartozik az a gyerek.
Lehet, hogy az én harmadikos unokám is mindig azt mondja: mama, azt ne várd, hogy kitűnő
tanuló legyek, anya se volt az, mégis két egyeteme meg egy főiskolája van. De mondom:
Martinkám, azért eleven ő is, de az ablaknyitásnál, amikor az van történetesen, hogy az a
gyerek oda leesne a betonra.. Vagy amikor föntről leesik, mert nem igazán jó az a tető a Petőfi
iskolában, és ne csak a Dózsát nyomjuk, meg ne csak az Adyt nyomjuk!
Kellene, hogy most ez a duális képzés is hogy megindult, éppen mondtam, én nagyon
tiszteletben tartom ezeket a dolgokat. Maximálisan szemügyön kísérem, mert szemügyön
kísérem! En nagyon beteg vagyok, azt mondják nekem: mert ők nem néznek városi tévét. Hát,
én nem csak városi tévét nézek, én eljárok erre a szenyior egyetemre is, második éve, a
férjemmel együtt, és az ember nagyon okos dolgokat tanul. Holnap is, minden napra meglesz
a menésünk.
De én azt mondom, hogy vannak dotgok, mint a Czeglédy András egy félórás beszélgetés
után nem tudom, itt van-e, nincs-e de végül is a fákon mi mindig veszekedünk. En a
városban nagyon sokfelé járok, panaszkodnak, amit nem kellene kivágni, azt kivágják. En
asztmás vagyok 40 éve, az egy dolog, élek. En nagyon jól kezelem magamat, lekötöm, de
viszont azért egy kicsit ezután is éri nem a Horváth István igazgató urat, nem a LESZ
igazgatóját, nem a vízmű meg ezeket sorolhatnám, itt vannak emberek, akik igen. A Székely
Robi nem ért hozzá! En ezt már ezelőtti gyűlésen is elmondtam, nem ért hozzá! Biológiát
tanultunk, 63 éves elmúltam, tudnia kellene, mi az, hogy porzó, allergén-mentes fákat kellene
ültetni! Oda ültették a Petőfi iskola elé is azt, hát éri nem tudom, kinek az engedélyével, vagy
ki csinálta, hát a bicikli van ott. Annak nincs értelme! Az a fa lehet, hogy szükségesebb lett
volna máshova.
En járok fel a Hóbor doktorhoz a Kertváros felé, járok többfelé a városban, és látom a
dolgokat. Azért mondtam, hogy végül is ha végig megyünk a Kossuth Lajos utcán, meg lehet
nézni, ott olyan, hogy rákkeltő, mert ezek a fák, vagy éppenséggel elhangzott olyan, mondom,
vagyok az egyik helyen, a szoba közepére egy vihar révén. Es akkor nem takarítanak, hát
hadd ne mondjam! Egy olyan ember lakik ott a szülője, már csak az egyik, hogy én lelkileg le
voltam döbbenve. Mondtam, pont egy olyan helyen, ahol tudom, hogy kik laknak? Hát azért
nekem nem kell az. Nem kell olyan fákat, ezeket a fákat ki kell szelektálni, és olyan fákat. El
lehet menni a színház mellett, valami gyönyörűek, vagy el lehet a Berzsenyi 15-17. között az
utolsó tízemeletesnél, önkormányzati terület. En azt mondom, ne adjunk engedélyt. Ne
adjunk. Ha füvet kell nyírni, én szólok, ha történetesen nem jó a világítás, most már kezd
alakulóban lenni, de most épp a barátnőm is mondja: ne szólj a faügyben, mert megoldódott.
Hát ha én végigmennék, mint ahogy nem fogom ezt most beváltalni, mert a lányom vidéken
tanít, úgyhogy reggel bevállalom a gyereket, délután bevállalom a zeneiskolában, hetente
négyszer, úgyhogy este megyek fogadóra a középsőhöz. Azért mondom, azért négy unoka, az
ötödik dédunokám lesz, ott is be kell vállalnom magamat, úgyhogy én nem unatkozok! De ez
nem azt jelenti, hogy nem figyelek oda! Borzalmasan bántja az igazságérzetemet az, hogy én
most már a fákról kaptam négy levelet. A másik, ezen már fel voltam egy kicsit háborodva,
hogy spóroljunk. Nem kell egy levelet, ha válasz van, ajánlva. Férjem mondja: mama, már
megint mit kaptál te a Polgármesteri Hivataltól? Hát mondom: egyet találhatsz, fogadón
voltam, biztos. Nem kell! Itt már lehet spórolni egy kicsit. Adjuk oda épp a hajléktalan
szállóra, akárhova máshova, ez is nagyon jó. Örültem múltkor, a LESZ igazgató beszélt, a
vízmű, az Andrásék, a Horváth Pista igazgató úr, sorban sorolhatnám azokat az embereket,
Nagy András, minden, ez egy remek ötlet volt, akárki találta ki, akármilyen zárt ülés az egész,
nagyon sokan mennek oda itt a piacnál ami nyílott, ügyintézés.
—

—
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Végül azért ne csak egy helyen nyomjuk! Különben botrányos a Ganz iskolának a bejárata,
ma megyek fogadóra az unokámhoz, amelyiknek a szalagavatója volt, azért mondtam, hogy
nagyon örültem. Ezeket a dolgokat egy kicsit azért alaposabban. En nagyon szégyellem, itt a
Zsinagóga, és ott van az a társasház, hát ott a fák ahogy kinéznek, az botrányos. Atmegyünk a
színház felé, már a Tóth László úr kocsijára is egyszer ráesett, na de azt hagyjuk. Ha egyszer
az a vihar jön, azt nem irányíthassuk, de ha a másik oldalát vesszük, ha bent ül egy gyerek
elöl egy kocsiban, akkor mégis mi történik? Ezeket azért mondom, mert az a sövény, ezek a
borulósok, nekünk is van a hegyen, nem tudom, mi a neve, csak azt tudom, hogy gyönyörű
zöld, azért ha egy babakocsit eltolnak. En szóltam ugyanúgy a sövény miatt a kórházban is,
meg is köszönték, mert végül az a mentős viszi a beteget, a beteg megy a járdán, a mentős
meg megy szépen a sárban. Azért uram bocsánat! Elég sok közhasznú munkás van, levágták a
sövényt, mire még egyszer mentem. En műtve voltam a fülemmel, úgyhogy lehet, hogy néha
hangosan beszélek, de vatta nélkül még nem tudok, sajnos muszáj, meg havonta járok. Azért
mondtam a fákról. Nem az, hogy ki hogyan takarít. En kíváncsi lennék, nem tudok
kiteregetni, vagy leterítem egy fehérre, mert nálunk is ott vannak, ülök az első emeleten az
asztalnál, uram bocsánat, föllátok a tizedikig, olyan magas a fa. Azért, mert éppenséggel ez
van, az van. Ott azt az összeset. Azért kellene figyelni az almafákra is, a Fidesz irodánál is
van, ugyanúgy van a Bíró Márton utcában, mint ahogy a Bíró Márton Berzsenyi 13-15
között is megáll a víz. Nahát, ezek a lukak! Azért mondom, itt kevés. Nem csak a bicikli
utakra kell, nem csak az, hogy egy iskolába, én nagyon örülök, mert én járok mindenfele,
Páterdombtól elkezdve Kertvárosig mindenfele. Az nem azt jelenti, hogy én ráérek, csak
éppen odafigyelek. Ha busszal megyek is, írom, jaj, most ezt itt láttam, ezért mondtam a
Platán soron is p1. a Kiss Ferihez tartozik, a képviselő úrhoz, ott is tessék a fákat felnyírni.
Ahol meg a vezeték átmegy, azért szigorúan büntetnek. Most nem azért, mert az unokám ott
lakik albérletbe, de annak is fontos, hogy ne legyen tele levelekkel éppenséggel az erkély. Es
ha babaruhákat vagy valamit ha megszül? Szóval itt azért egy kicsit logikusan kellene, nem
csak az, hogy jó, a Kossuth utcán végignéznek, gyönyörűek a fák, mert nagyon szépek, és ott
egyetlen egy ilyen magas, hiszen a férjem már többször hallotta, azért mondtam én, hogy
végül is meg kellene gondolnunk, milyen fákat ültetünk. Nem az, hogy a másik nem takarít.
Hát, nem mondom ki a nevét, mert eléggé olyan ember, akit azt hiszem, míg élek, tisztelni
fogom, Ugyanúgy a szüleit is, de már csak az édesanyja él, és nagyon rosszul esett. Három
napig gondolkodtam rajta, mint ahogy három napig gondolkodtam a kórházban is, 40 fokos
lázas gyereket tologattam, nem engedte előre egy irodista, annak is négy unokája van. Kinn
rágyújtott a cigarettára, ott már ráért beszélgetni, úgyhogy az ilyen ne menjen sehova! En
sokat járok orvoshoz, máson is segítek, mert felhívnak, hogy mikor rendel ez, most még
lakásvételbe is kellett, földárverésen voltam, még ott is megjelentem. Na mondom, te jó ég,
milyen helyeken. En úgy érzem, én amit tudok, széles látáskörbe vagyok, de nem azért.
Valahol le kell, és nem a pletyka, nem a másik kibeszélése, hanem az ember azt mondja:
egymásra figyeljünk! Az egészségünkből csak egy van, és ne hazudjunk egymásnak!
—

(Állampolgárijavaslat a hátsó sorból:
Kapcsolják ki a mikrofonját, mert ennyi ember idejét megkeseríti! Nekem már megmondta egy
ismerősöm nagyon régen, hogy nem tudsz mást, mint elragozni a sajátfájdalmadat. Írásban
válaszoljanak neki!)
Dobos Vilmosné Zalae2ersze2:
Sajnálom mindjárt be fogom fejezni, de úgy érzem, ezt el kellett. Ez nem fájdalom, ez a
városnak, ne haragudjon! Én 63 éves elmúltam, Ön egy picit lehet, hogy idősebb, majd Ön is
elmondja, biztos Önt sem lövik le! Polgármester úr majd biztos, de nem fog írásban
válaszolni, mert én attól nagyobb tiszteletben tartom, elmondom itt, amit el akarok, aztán
kímélem attól, elég sokfelé kell nekik menni, hol az egyik itt kell legyen, hol a másik. En
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nem. Én mélységesen tiszteletben tartok mindenkit, most is azt mondom, nagyon jó
egészséget kívánok, sok sikert, mert azért elég sok minden a városban megváltozott. Ami meg
nem változott meg, az a fakérdés. iskolakérdés nem, ugye az a rács, az meg nekem legyen.
Legyen, mert nem csak az én unokám, hanem másnak is a gyereke, és ha baj van, akkor azt
mondják,jaj, mert ebben az iskolában történt. Nem, ez így igaz, rá is tüsszentett, köszönöm
szépen! O is nagyon jól végzi a munkáját a Kertvárosban, ezért mondom, én most csak egy
töredéket mondtam. Köszönöm, hogy végighallgattak, én is azt mondom, az úriemberre nem
hallgatok, lehet, hogy rám is azt mondják, hogy rám sem hallgatnak, de nem. Azért én elég
sokfelé járok, örülnek és ránikérdeznek, hogy mikor lesz változás, mert túl sokat tettek már.
Ennek én csak nagyon örülök. Ami meg nincs, bízom abban, hogy meg fog történni.
Köszönöm Szépen!

Balaicz Zoltán pol2ármester:
Köszönöm! Nagyon gondosan, alaposan felépített kérdéssorozattal készült, amire egy egész
hivatali apparátus fog a következő napokban gondos választ adni. Ha megengedi, annak a
feldolgozása, amilyen kérdéssort most átadott számomra, egy kis időt igénybe vesz. Azt
szeretném kérni, ha az egyes megszólított önkormányzati képviselőtársaim külön, a saját,
rájuk vonatkozó kérdésekre nem szeretnének külön válaszolni, akkor hatalmazzanak fel
engem, hogy erre egy részletes választ majd adhassak. Ugy látom, bejelentkezés nincs,
köszönöm.
Dobos Vilmosné Zalae2ersze:
Végül is az ember egészségéről van szó, csak azt akartam mondani, ebből csak egy van, jó
lenne, ha ezen gondolkodna el mindenki, hogy az ember miért magyaráz. (A következó’
hozzószól6hoz szólva:) Mehetsz Te is, sokat beszélj!
Kisházi Gábor (ZaIaeersze2, Pintér Máté u. 13.):
Először is gratulálni szeretnék az önkormányzatnak és a városnak is az elért Virágos Város
címért. Ehhez kapcsolódna rögtön két dolog. Azért egy kicsit oda kellene majd figyelni arra,
hogy ezek a zöldterületek ilyenek is maradjanak!
A Vizslapark északi részén, a Vizslaparki Út 1-5. számú háznak a végében van egy parkoló,
fel van kövezve. Itt az autósok most már egyre jobban foglalják el a zöldterületet is, nap mint
nap látni, hogy gyakorlatilag szélesítik ki mindig ezt a parkolót, néha úgy állnak oda, hogy az
a járdaszakasz, ami a játszótér előtt megy a parkolóhoz, ott gyerekkocsit nem tudnak eltolni
sokszor. A közteriiletesekkel beszéltem, mondták, hogy ott ők már rendszeresen büntetnek, de
úgy gondolom, ha a parkolónak a kialakítását egy kicsit meg tudnák oldani úgy, hogy ne is
lehessen ráállni a fűre. Ugyanis jön egy vidékről, más területről érkező autós, ő csak azt látja,
hogy ott most már ki van taposva, ott van az autók helye, beáll oda. Persze, jó dolog a
büntetés. de nem gondolom, hogy ez lenne az elsődleges cél.
Ugyancsak zöldterülethez tartozik, hogy érdemes lenne egy kicsit jobban odafigyelni az
Aquacity ill. a termálfürdő környékére. Ott hatalmas nagy parkolók vannak, ugyanakkor
mégis nagyon sok autós előszeretettel bemegy a járdán végig, ott, ahol a termálfürdőhöz be
lehet menni, meg kell nézni, nagyon jól ki van most már taposva. Bemegy a járdán végig, és
Végig beállnak a fák alá, szépen, ahogyan illik, ferdeparkolással, a zöldterület pedig tönkre
fog menni. Erdemes elgondolkodni azon, hogy majd tavasszal, amikor mondjuk kezdik ott a
környéket rendbe rakni, ill. amikor az Aquacity üzemel, azt a hatalmas nagy parkolót vegyék
igénybe, ne a zöldterületet tegyék tönkre ezen a környéken. Ez mindenki érdeke lenne, nem
csak itt a belvárosban, hanem azon a környéken is célszerű lenne körbenézni, mert óvjuk meg
azt a kevés kis zöldet, ami van.
Még egy dolog, ez a boríték most azért van a kezemben, mert ez a tavalyi válasz a
felvetéseimre. Azt szeretném kérdezni, várható-e, hogy a Tűzoltóságtól a Rákóczi útig, az
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Arany János utcának a járdája, amit akkor meg is néztek, azt is mondták, hogy igen,
balesetveszélyes, ki lesz javítva? Tudom, hogy a Tűzoltóság előtti résznek sokkal nagyobb
munka lenne, de azt a járdaszakaszt legalább, elég sokan járnak most is arra, ugyan
megszűntek ott az üzletek, de annak a kijavítása nem történt meg.

Balaicz Zoltán pol2ármester:
Köszönöm Kisházi Gábornak a feltett kérdéseket, és egyben megköszönöm Gábornak azt a
társadalmi munkát, amit az IPA helyi vezetőjeként is végez, hiszen nagyon büszkék vagyunk
arra a sok-sok közösségi munkára, amit elvégzett. A Vizslaparkkal kapcsolatban Bali Zoltán a
térség önkormányzati képviselője az előbb jegyzetelt, ezt figyelembe fogja venni, egyben
szeretném kérni a Városgazdálkodási Kft. részéről Horváth István igazgató urat, illetve az
Aquacity környékére vonatkozó, elhangzott kérdéssel kapcsolatban Bánhegyi Péter igazgató
urat, hogy a kérdésekre mivel jogos felvetések ezekre figyeljünk oda.
Az Arany János utcával kapcsolatban nem tudom, képviselő r tervezett-e a következő
időszakban beavatkozást.
—

—

Bali Zoltán képviselő:
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit! A jövő évi költségvetés tervezése folyamatban van,
egyébként egy külön soron szerepeltetünk az Arany János utca rendberakására sorokat.
Ami a Vizslaparki l-S. szám melletti területet jelzi, ez komplexebb kérdéskör, hiszen a TOPos programba bekerült a Vizslapark teljes rehabilitációja, ami a környező utcákat, és magukat
az átkötő utakat is magába foglalja. Várjuk a pályázati felhívásokat, hogy majd egyben, a már
egyébként közgyűlés által összhangban elfogadott, ITP projektben is benne van, egyébként a
korábbi koncepciótervek is magában foglalják azt, hogy a kis-Vizslához tartozó játszótér, az
utak, az átkötő Út is megújulna, ezzel együtt pedig egy új parkoló épülne. Nyilván a város
költségvetését Úgy nem terhelnénk addig, ha ezeket meg tudjuk oldani uniós forrásokból is.
De egyébként jegyzeteltem, és személyesen szeretnék majd az úrral négyszemközt is pár
mondatot váltani, és akkor a lehetőségekhez mérten ezeket a problémákat, és ezeket a
felvetéseket a jövő évben orvosolnánk.
Balaicz Zoltán pol2ármester:
Kisházi Gábor Úrtól szeretném kérni, hogy közvetlenül a közmeghallgatás után Bali Zoltán
képviselő úrral is egyeztessenek arról, hogy milyen konkrét feladatok lennének, képviselő úr
áll minden helyi polgár rendelkezésére!
Dr. Kenéz Zsolt (Szent2otthárd-Farkasfa Fővé2 u. 32.):
Az Olából érkező hölgy felszólalása kapcsán lenne egy rövid észrevételem és két kérdésem.
A tehermentesítő Út I• szakaszának az elkészülte után történt-e valamilyen forgalomszámlálás
a Rákóczi úton és ezen az útszakaszon? Ez érdekelne, hiszen különösebben nem látom, hogy
a Rákóczi Út forgalma mondjuk csökkenne, és a tehermentesítő Útra néha rátévedve autót nem
nagyon látok. Volt-e ott forgalomszámlálás? Miért volt szükséges a további fejlesztés, milyen
számokkal tudják ezt alátámasztani?
Mivel tíz éve jövök be a Rákóczi úton, azóta dolgozom itt, Zalaegerszegen, a lámpák
szinkronba kötésével viszonylag egyszerűen meg lehetne oldani egy kicsit a Rákóczi Útnak a
forgalmát. Gyakorlatilag áll a forgalom folyamatosan, három-négy lámpánál megállunk, míg
átérünk, vagy beérünk a városba. Szinkronba kellene kötni azokat a lámpákat, mindjárt
tehermentesítve lenne egy kicsit a Rákóczi út.
Balaicz Zoltán polármester:
Köszönöm Dr. Kenéz Zsolt kérdését. Az elmúlt 8 esztendőben, 2006-20 14. között én voltam
annak a térségnek az önkormányzati képviselője, nagyon sok lakossági bejelentés érkezett
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valóban ahogy Ön is mondja a Rákóczi utcában lakók részéről abban a tekintetben, hogy
több évtizede kell elviselniük eléggé nagy forgalmat. En születésem óta, most már 37 éve
lakom ugyanott, a Deák Ferenc téren, én is tapasztalom, hogy milyen helyzet van a piac tér
környékén, akár a Kazinczy téren, Vagy a Rákóczi úton. Azt fontos tudni, és ebben igaza van,
ha csak egy szakaszról beszélünk, a tehermentesítőnek arról a szakaszáról, ami nagyjából a
Vásárcsarnoktól vezet egyelőre most még csak a Vágóhíd utcáig, az egy olyan kis szakasz,
hogy annak önmagában nincs értelme. De eredetileg amikor a 2000-es évek közepén az
akkori közgyűlés elfogadta az erre vonatkozó fejlesztést, akkor a lényeg, a fő elképzelés, a
terv az volt, aminek most érünk majd lassan a feléhez, hogy ez a tehermentesítő egészen a
Kiskondástól eljusson majd mivel a vasút kiváltása megtörtént a ZTE Stadion mögött,
egészen a hátsó utcáit. Tehát itt egy olyan valódi tehermentesítőről beszélünk, aminek van
értelme. Az I. szakasz teljesen egyetértek egy olyan kicsi, 1 km-es szakaszt érint, hogy
önmagában még nem tudja megoldani ezt a problémát. De amint most elkészül majd
december végéig a Hock János útig tartó, Kiskondásig tartó szakasz, akkor már egy 4 km-es
szakaszról beszélünk, és ha ennek következő Európai Uniós fejlesztési ciklusban a folytatása
is elkészülhet a felszabaduló vasútvonalon, akkor már valóban van értelme ennek a
tehermentesítőnek, hiszen hosszú távon minden egyes városfejlesztési elképzelésen más
településeken is ezzel találkozunk. Tehát a kérdésére a válasz, hogy amikor a 2000-es évek
közepén az erre vonatkozó fejlesztési tervet az akkori közgyűlés elfogadta, akkor is ezzel
kapcsolatban volt forgalomszámlálás. Most nyilván az Új számtervnek a készítésénél szintén,
de ez majd akkor fog csak valódi eredményt mutatni a Rákóczi úton lakók szempontjából,
amikor teljessé válik ez a tehermentesítő.
Kérdezem, igényli-e, hogy a választ írásban is elküldjük. Nem igényli, köszönöm Szépen.
Kérdezem, hogy további kérdés, észrevétel van-e. Amennyiben nincs, úgy vatametinyiüknek
megköszönöm az aktív érdeklődést a mai közmeghallgatáson. Ha bármilyen kérdésük,
észrevételük van, akkor állunk rendelkezésre, természetesen mind jómagam, mind
képviselőtársaim. További szép napot kívánok Önöknek!
—

—

—

—

—

—

Balaice Zoltán polgármester a közineghallgatást 10:25 órakor berekeszti.
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