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Gergely László
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Kovácsné Hidasnémeti Enikı képviselı
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Tanácskozási joggal:

Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı

Meghívott vendég:

Latorovszky Gábor Vác Városi Rendırkapitányság rendırkapitány
Prontvai Tamás körzeti megbízott

Érdeklıdı lakosság száma: 30 fı
Dr. Császár Károlyné polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelent lakosokat és a
képviselı-testület tagjait. Bemutatja a meghívott vendégeket, Latorovszky Gábort a Vác Városi
Rendırkapitányság újonnan kinevezett rendırkapitányát és az új körzeti megbízottat Prontvai
Tamást.
A polgármester az alábbiakról tájékoztatja a hallgatóságot
- az önkormányzat pénzügyi helyzetérıl, melynek keretében elmondja, hogy a Képviselıtestület megszorító intézkedések megtételérıl döntött, a kiadások csökkentése érdekében,
- a 2013. január 1-jén életbe lépett jogszabályi változásokról, a járási hivatalok létrejöttérıl,
- az óvodai csoportok alakulásáról és arról, hogy 2013. szeptember 1-tıl az óvodába a 2,5
éveseket is felveszik, hiszen a 3 csoportot így tudjuk tovább fenntartani,
- a helyi adórendelet változásairól,
- a csatorna beruházás alakulásáról,
- az utakkal kapcsolatos tervek elkészítésérıl, mely alapja szükséges a pályázaton való
részvételhez, mivel saját forrásból az önkormányzat nem tud utat építeni,
- a lakossági hulladék szállításával és a szelektív győjtı szigetekkel kapcsolatos
változtatásokról. A szelektív szigeteken október 1. napjától csak az üveg edényzet győjtı
lesz, kivéve a Kossuth utcait, amely továbbra is az eddig megszokott rend szerint
mőködik,
- az oktatás alakulásáról és az iskolabusz Vácra történı beindításáról,
- egyéb személyi változásokról,
- Tanoda mőködésérıl és tevékenységérıl,
- közfoglalkoztatás idei feltételeirıl,
- a vasútfelújításról,
- térfigyelı kamerák ügyében ismét benyújtott pályázatról,
- és végül szólt arról, hogy az óvoda vezetı közalkalmazotti jogviszonyáról lemondott,
ezért az óvoda vezetıi álláshelyre pályázatot írt ki a Képviselı-testület.
Polgármester átadja a szót Latorovszky Gábor váci rendırkapitánynak, aki röviden
tájékoztatást adott a szervezeti átszervezésrıl. Eszerint az İrbottyáni ırshöz kevesebb település
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fog tartozni, a Váccal közvetlenül szomszédos települések már nem oda tartoznak. A településen
való rendırségi jelenlétet fokozzák, a polgárırökkel való együttmőködés szorosabb lesz,
Kecskerágó településrészre is nagyobb figyelmet fordítanak a jövıben.
A körzeti megbízottnak is ez a legfontosabb feladata, hogy minél többet a község területén
tartózkodjon. Ezen túl minden szerdán fogadóórát tart, melyre várja a lakosokat, akár tanácsért
jönnek, akár problémájuk van, akár valamilyen rendellenességet tapasztalnak.
Várja a lakosok kérdéseit.
Eördög Istvánné kecskerágói lakos elmondja, hogy Kecskerágóban nagyon sok a betörés, félnek
az ott lakók.
Ehhez csatlakozott Barsi Imréné ırbottyáni lakos, akinek nyaralója van Kecskerágón, édesanyja
háza a Gödöllıi úton üresen áll, már többször betörtek az üresen álló házba.
Jakab Sándorné Vörösmarty utcai lakos szintén a betörésekre, és arra panaszkodik, hogy nincs
kellı következménye, még ha a tettest el is fogják.
Horváth Gábor Homokbánya utcai lakos, bemutatkozik, hogy ı az új polgárırség vezetı, és kéri
a lakosokat, hogy segítsék a polgárırség munkáját.
Latorovszky Gábor rendırkapitány megismétli, hogy azon lesz, hogy minél gyakoribb legyen a
rendıri jelenlét a község egész területén. Egyúttal felhívja a figyelmet, hogy nagyon fontos, hogy a
lakók egymásra is figyeljenek, ha a szomszédban gyanús mozgás van, jelezzék a rendırségnek.
Eördög Istvánné kecskerágói lakosnak az a kérdése, hogy pontosan, hogyan fog a szemét
elszállítás történni? A zsákos megoldást nem tartja jónak.
Dugántsi Ildikó alpolgármester válaszában elmondja, hogy a Kecskerágóban évtizedekig nem
volt egyáltalán szemétszállítás. Néhány éve vannak a konténerek letéve, de láthatóan nem vált be
ez a rendszer, hiszen maguk a lakók panaszkodnak, hogy mind körül van rakva szeméttel,
ráadásul mivel az út mellett vannak, más nem csörögi lakos is rendszeresen bele teszi a szemetet.
Ezért most ugyanúgy, ahogy eddig a konténerhez elvitték a szemetet, zsákosan el kell vinni a
szelektívlerakónak kialakított helyre.
Tolnai Lászlóné kecskerágói lakos szintén nem tartja megfelelınek a zsákos szemétszállítást,
nem tudják zsákban levinni a szemetet, ha pedig korábban viszik a győjtı- helyre, akkor szét
fogják szedni a zsákot a kutyák, vagy az emberek.
A másik felvetése, hogy a Kecskerágóban lakó idıs egyedülálló emberek veszélynek vannak
kitéve.
Rompa Mihályné kecskerágói nyaralótulajdonos, szintén úgy gondolja, hogy nem jó a
szemételszállítás ilyen módja.
Kovács Judit Kiscsörögi utcai lakos kérdezi, hogy az Önkormányzat tud-e valamilyen segítséget
nyújtani az útépítéshez?
Kérdése a kapitány úrhoz, hogy milyen jogszabályi feltételei vannak a saját erıbıl felszerelt
térfigyelı kamera rendszernek?
Latorovszki Gábor válaszában elmondja, hogy a magánszemély felszerelheti úgy a térfigyelı
kamerát, hogy az a saját kertjét, házát lefedi, de a közterület egyáltalán nem lehet a hatókörében.
Ebben az esetben ez úgynevezett ipari kamera, semmi korlátozás nincs a saját terület védelmére.
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Alfödi János a Csörögi út és Gödöllıi út keresztezıdésében lévı sorompós átkelınél a kihajtás
még mindig kötelezıen jobbra hajtás, véleménye szerint közlekedéstechnikailag nem indokolt.
Másik felvetése, hogy a Kisfaludy úton a Derbi sörözı elıtt a megállni tilos tábla ellenére
rendszeresen autók állnak, a rendırség miért nem szerez érvényt a szabályoknak.
Latorovszki Gábor rendırkapitány úr ígéretet tesz, hogy utána néz, habár ez nem rendırségi,
hanem közlekedésrendészeti hatáskör.
Kovács Judit Kiscsörögi utcai lakos elmondja, hogy ha a lakásuk környékén szemetet akarnak
lerakni és ezt észreveszi, mindig megakadályozza. Ezt más is megtehetné. Szóvá teszi, hogy a
Kiscsörögi területen sok az eldobált autógumi. Kérdése még, hogy a Komáromi úton az út széli
árokkal mi a terv.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy Vácrátóton van egy vállalkozó, aki
összegyőjti és útépítéshez használja fel a használt autógumit. Szeretné felvenni vele a kapcsolatot,
hogy községünkbıl is szállítsa el, Csörögben is tervez ilyen győjtést.
A Komáromi utcai árok valóban mindig betemetıdik, de azért a nyári nagy esızéseket elég jól
átvészelte az út. Az aszfaltozás nagyon nagy összeg lenne. A pénzintézet nem ad csak legfeljebb
40 millió forint hitelt, ez két és fél út aszfaltozására sem elég, pedig ezeknek (Komáromi,
Kisfaludy, Duna utca) 3.0359.000,- forintért lassan elkészülnek a tervei. Sajnos a KözépMagyarországi régióban 2012-ben és 2013-ban egyáltalán nem volt pályázati kiírás az utakra.
Horváth Gábor Homokbánya utcai lakos tervezi, hogy az utca lakóit összefogja, és elkészítenék
az utat viacolorból. Milyen támogatást tud ehhez adni az Önkormányzat? Javaslata, hogy helyben
az önkormányzat keretében lehetne egy viacolor gyártó kisüzemet is létesíteni.
Dr. Császár Károlyné polgármester az ötletet jónak tartja, de sajnos nincs tıkéje az
Önkormányzatnak, ami egy ilyen vállalkozáshoz kellene. Az útépítéshez segítséget nem tud adni
az Önkormányzat, de megköszöni minden lakosnak, aki ilyen módon szépíti környezetét.
Jakab Sándorné Vörösmarty utcai lakos elmondja, hogy a Szegedi utcában Kiss József a
nagymérető kamionokkal rongálja az utat, és az utcán javítja a kamionokat.
Dr. Császár Károlyné polgármester kérése, ha ilyen panasza van, írásban jelentse be a
hatósághoz, pontos adatokkal, idıpontokkal.
A jelenlévıknek további kérdése, hozzászólás nem lévén Dr. Császár Károlyné polgármester
megköszönte a jelenlévıknek a részvételt és a közmeghallgatást bezárta.

K.m.f.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyzı

4

