JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. december 04-én 17
órai kezdettel megtartott Közmeghallgatásról.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el:

1.

Közmeghallgatás
(Szóbeli előterjesztés)

Nagy András
polgármester

1. Napirendi pont
Közmeghallgatás
(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András – polgármester – Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket,
valamint valamennyi megjelent jászszentlászlói lakost.
Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi munkájáról, valamint a 2015. évi elképzelések ismertetése.
Írásos anyag a jegyzőkönyv melléklete
A polgármester átadta a szót a felszólalóknak
Nagy András – polgármester – az írásban feltett kérdésre válaszolt.
Kérdés:
Buszmegálló építése az Ilonaszállási megállónál.
Válasz:
Az önkormányzat megvizsgálja a busz beálló elhelyezésének kérdését. Felveszik a
kapcsolatot Volán és Közút szakembereivel.

1

Az írásos kérdés felolvasását követően Nagy András – polgármester – átadta a szót a jelenlévőknek.
Bori Jánosné – Jelezte azt a problémát, hogy a telekszomszédjai nem tartják tisztán a kertjüket, ezért
méteres gaz van a szomszédos területeken. Az Önkormányzat tegyen ez ellen, illetve a járdák
tisztántartása és járhatósága érdekében is hassanak oda, hogy az ingatlan tulajdonosok tartsák tisztán.
Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, amennyiben írásban megkeresi a hivatalt, az
ügyintéző intézkedik ebben a kérdésben. Első lépésként írásban felszólítják az érintett lakost, hogy
tegye rendbe a területét, a háza előtti járdaszakaszt.
Czirkó Róbert a polgármesteri beszámolóban elhangzott a kóbor kutyák kérdése. Álláspontja szerint
Jászszentlászlón jellemzően nincsenek kóbor kutyák, minden kutyának van gazdája, csak a kutyák kint
vannak az utcán. Felajánlotta a felesége segítségét, aki postás és helyi ismeretekkel rendelkezik, sok
esetben tudja, melyik kutya kihez tartozik.
H-Tóth Zsolt – kérdése arra irányult, hogy A Jákóhalmi és a Géza Fejedelem utca kereszteződése
mikor lesz rendbe rakva?
Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy az Önkormányzat 2015. évben tervezi a
belterületi utak felújítását. Az érintett útszakasz fel lesz töltve, és gléderezéssel járhatóbbá lesz téve.
Nagy hangsúlyt fektetnek a dűlőutak karbantartására is, köszönetét fejezte ki Pásztor Jánosnak és Tóth
Imrének, akik - többek között - segítenek ebben.
Besze Ernő– felszólalásában felvetette, hogy a Napsugár utcába behajtanak autósok, holott tilos. Esős
időben a házakra csapódik a sár..
Nagy András – polgármester – egyetért a felszólalással. Az Önkormányzat 2015. évben le kívánja
aszfaltozni a Napsugár utcát, mint erre a beszámolójában is kitért.
Szabó Dezsőné – a Május 1. utcai buszmegálló nagyon huzatos, nem lehetne-e oldalfalat építeni
hozzá?
Nagy András – válaszában elmondta, hogy megvizsgálják ennek lehetőségét.
Farkas Károly – felszólalásában felvetette, hogy sajnos nagyon sok kóbor kutyát lát, amelyeket a
Szanki úton raknak ki. Azok bizony Jászszentlászlón vagy Móricgáton kötnek ki.
Javasolta sebességjelző tábla kihelyezését a Dózsa György utcai szakaszon, amely mutatja, milyen
sebességgel hajtanak az autók. Szükség esetén a Lassíts! felirat felvillan. Véleménye szerint ennek
komoly elrettentő hatással bír.
Nagy András – Nagyon jó a felvetés, megvizsgálja a megvalósítás lehetőségét.
Ország Balázs Kerektó mellett lévő nádas nagyon veszélyes. A házak mellett olyan terület van, ahol
elbújhat bárki, aki nem jó szándékban jár.
Nagy András – polgármester- válaszában elmondta, hogy a Kerektó természetvédelmi terület,
megvizsgálják annak lehetőségét, hogy kézzel a nádat kivághatják-e.
H-Tóth Zsolt Javasolja buszmegálló építését az Dózsa György utcai „dohányosok” megállónál.
Nagy András - Az önkormányzat megvizsgálja a buszmegálló elhelyezésének kérdését. Felveszik a
kapcsolatot Volán és Közút szakembereivel.
Szabó András – Jászszentlászló külterületén a Démász a villanyvezeték alatt lévő fákat legallyazta.
Kérdése arra vonatkozott, hogy kit illet a gally, mert korábbi évben is ott rothadt el a föld és az erdő
szélén.
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Nagy András – Belterületen a vállalkozó megkérdezi az ingatlan tulajdonos, amennyiben nem
tartanak igényt a lenyesett gallyra, elviszik és ledarálják. Külterületen más a helyzet a Démász
tulajdona, de az a tapasztalat, hogy amennyiben értéktelen a fa nem tartanak viszik el és ott rothad el a
földön.
Újvári Antalné – felvetette annak a kérdését, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Alkotmány u.
17. szám alatti épület nagyon elhanyagolt, az ablak koszos, régi függönyök lógnak rajta. Javasolja,
hogy az Önkormányzat hasznosítsa, akár hajléktalanok számára szállás kialakításával.
Nagy András polgármester válaszában elmondta, az épület bérbe van adva., egy vállalkozás bérli.
Újvári Antalné kérdésében felvetette, temetőnél a hátsó kerítés nagyon rossz állapotban van, a hátsó
kapu soha nincs bezárva. Sok sírról lopnak, bárki bejárhat a temetőbe.
Nagy András polgármester az Önkormányzat 2015. évben fogja felújítani a hátsó kerítést. Nem
olyan lesz, mint az első fronton, de egy új drótháló kerül kihúzásra. Korábbiakban már felkérte a
Lélekharangok Kkt alkalmazottját, hogy a kaput csak reggel 8 -17 óra között hagyja csak nyitva. Kiss
István a Lélekharangok Kkt vezetőjét felkérte, hogy legyenek erre figyelemmel.
Újvári Antalné H. Tóth családdal közösen az Ilonaszállási dűlőben osztatlan közös tulajdonú
földterülete volt. Most 2014. október 29-én mérték ki. Az önkormányzati út lett, amit mi rámpának
hívtak lefele az idős Péter Nándorné bejáró útja. A Péter Nándor útja mellett vette ki az 1,5 ha
területet. Ezt a területet még 1930-ban örökölte az édesanyja, ezt nem kívánja eladni. Úgy érzi a közös
osztatlan tulajdon kimérésekor kár érte.
Nagy András – polgármester – válaszában elmondta, hogy ez egy olyan téma, amit nem a falugyűlés
keretében kell tisztázni. Ehhez földmérő szakember kell, valamint hiteles földhivatali dokumentumok.
Nagy András polgármester mivel több hozzászólás nem volt, a közmeghallgatás berekesztette.
Végezetül minden megjelentnek Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Kellemes Új Esztendőt kívánt.

K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta

jegyző
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