Jegyzdkdniv
K6szulh M6riakAlnokKijzsdg onkormiinyzataK€pvisel6-testiilet6nek2016. november ?-6n
17 6rai kezdettel - Mririak5lnok, Rik6czi tt 14. sziln|Lalatt, a Kultwhdz dpiiletdnek
helyisegdben- megtartottkaizmeghallgat6sdrdl.
Jelen vannak:
Dr. T66s6neG4spfuEmma polgdmestet, F.rzsa IstvAnJrinosalpolgiirmestei,Frauharnmer
J6zsef,HoclLleitnemdLakner Agnes M6rt4 Komka TarnasIstv6n, kdpviseldkt dr. k6nitz
P6tetjeg66; Nagy Tibornejeg46kajnywezet6; I I ft mbiakdlnoki lakos.
A polgdmesterajelenldti iv alapjdnmegrillapitja,hogy a Kdpvisel'-tesfrTet'1tagja ktiziil 5 fa
meglelern,igy az ilis hataruzatkape$,azI negnyitja.
A polg6rmesterjavaslatottesza napirendre az al6bbiakszerinl:
1. T6j6koztat6 Miriakilnok
aktudlis he\zetr6l.

kiizs6gf€jleszt6siterveir6l, megval6sultfehjitisokrdl,

2. Eg/ebek

Mdriahilnok Kdzsig OnkormdntzatdnakKdpriseld-test lete 5 igen (eg/hang ) szavazafialctz
alLibbihat.irozatot hozzq:
6412016.(XL7;t hatirozat
Mririakrilnok Kaizs€gOnkormdnyzatiinakKdpvisel6-teshiletea
2016. november 7-i kiizrneghallgatds6naknapircndj€t az
al6bbiakszerintfogadjael:
l. T6j6koztal6Mdriakdlnokkiizsdgfejlesztdsiterveir6l,
megval6sultfelfjitrisokr6l, aktuilis helyzetr6l.
2. Egyebek

NA?IRENDI PONTOK MEC TiRGYAL.ASA
l.T'j6koztati
Miriakilnok
aktu6lishelyzetr6l.

kitzsdgfejleszt€si terveir6l, megval6sult felfjittsokr6l,

Dr. Tdris6n6 Grispir Emma polgirmester: Szep j6 estdt kiv4nok, nagy tisztelettel
kitszdntatk mindenkit. Kdszdndm mindenkinel hogy eljttttek ma ds meghallgatjrik a
k€pvisel6-tesfi.iletbeszdmol6j6taz elrnilt dvben vdgzett munktu6l. Nemcsak alr6l sz61a
kitzmeghallgat6s,
hogy mi besz6molunkaz dltalunkelvdgzett6smdg elvegzend6feladatohdl,
hanem arr6l is, hogy meghallgassukOndket, hogy mi a v6lendnytlk a kepvisel6-testiilet
munk6jifu6l,a faluban elvdgzett munktu6l 6s m az, anil Onitk ldtnak, amit mdg nekiink

kdpvisel6knek,akik a lakossrigot 6s az Ontik €rdekeit k€pviselilq amit mdg c€lul kell
kittzniink ds meg kell val6sftanunk.Igyekeziemdsszeglujteniazokat a fejlesztdseket,amik
az utols6 ilyen szeleskitdi tal6lkoz{Lsunk
6ta megval6sultak,6s azokata feladatokat,celokat
is, amelyek mdg el6ttiink 6llnak. Nem mindegyik fog megval6suhi ebben az 6vbeq
titbbsdgiikm6g ajdv6 dvre vr4r.Rem€lem,hogy mindannyiunkmegelegedesdre
szolgdlmajd,
amit ehnondok,ha meg nem, az kidertil majd a mondand6mvdgdq amikor megkapj6i<Oniik
a sz6t. M€gfogaknazhatjdk a vdlem6nyiiket, amiket mi meghallgatunk, ha tudunk a
k€rd€seikreritgtitn v6lasztadurk, az€rtvan itt a jeryz' ft, ahllatal dolgoz6i, azdrtvagyok itt
€n is, hogy azon nyomban orvosolhassuka probl6m6kat.Ha m6g sem sikeriil valamilyen
okndl fogva megn,'ugtat6vrlaszt adnunk,aktor nagyonrdvid id6 alatt 1ev6lbenAtesitjiik a
fejlemdnyekr6la kdrdez6t,illetve a konlodt pontosv6laszr6l.Ondk is tudjdk, hiszenmitrden
€vben elmondom, hogy a tdrvdnyben foglaltaknak megfelel6en a kdpvisel6-testiiletnek
kdtelessdgedvente egyszer beszdmolni az elyegzett munk4r6l, meghallgatni a lakossr4g
kdr6set,6szrev6tel6t.
A polgdftnestera jeg)zdknny' melldkletdtkepezdprezentdci't bivetiti ds az abbanfoglaltak
alqpjdn megtqrtjabeszdmol,jdt.
Dr. T6tsdn6 G6spAr Emma polgirmester: Ktisziindm, hogy meghallgattak,atadoma sz6t
Ondknek,hogy feltegy6kkdrd6seiket,dstev6teleiket.
Winkler Ferencn6: A j6rdrik olyan rossz iillapotban vannak egy-egy hdz el6tt, hogy nem
leheteltolni a babakocsil.
Dr. Tdisdn6 G{spir Emma polg{rmester: Ez sajnosigy van. Amikor az utakon m& lehet
kdzlekedni, utAnaa j6rd6kat fogiuk felujitani. Ert6l-6vre bemutatorL hogy hovi tessziik a
pdnziinket,ez&t k&em a tiirelmet. Azoloa tudunk pily{ai, amit kiirnak. A Pet6fi utca 6s
R k6czi tit mindk6t oldal'nak aj6rda burkolata40 milli6 forint. Sona fog keriilni, lehet hogy
nemegyszere,de tiirelmet kerek, ismerjtik a probldrnit. Varmakolyar szempontok,amit nem
tudunk figyelmenkivtil hagyni, de ig6rem,hogy az utak felijitdsa ut6n a jtuddk kitvetkeznek.
N6meth S{ndorn6: Olyan kdresem lenne, hogy a Malomdtldi buszmeg6ll6nrilvan egy
szomonlflizf4 ami annyim behajlik, hogy nem lehet kildtni az ftra kikanyarcddskor.N6h6ny
6gatkellenelenyesni.Az Orgonautc6banvan egy mely giidiir, azt nem lehetnemegcsin6lni?
Dr. T66s6n6Gisp6r Emma polgdrmester: Az a Lajta-Hans6gritja, arra mi nem kdltiink 6s
nem is kiilthetiink.
Varga Istvrin: Az Angyal-kdzn'l az dr hidja egFe rosszabbrillapotbanvan. Ki kellenetenni
egy fAblit" rLeft az egyik rdsze mar teljesen elrohadt,ha valaki dlftnaszkodik, beleesika
vizbe. Szivesensegiteka fest€sbenvagy a szervez6sben.
Dr. T6is6n6 G6sp{r Emma polgirmester: Kdszdndm.A gombatelepihidnril az egyik 6ven
az egyik gazd6lkod6,arnikor a mez6gazdas6gi
gdpj6rmtu6ve1haladt 6t a hldon beddntitttea
korlritot, akkor az 6 blztositojamegfrzellea k6rt, felfjitottuk. Aztin rijra valaki nekimenl,aki
"elfelejtett" sz6iri. Ezt csakazdt mondom,mert vannakilyen balesetekis.
Bertalan Sfndorn6: Behozzik a faluba a szemetet,lerakjdk a fdld vdgdreds nem tudjuk,
hogy ki rakja el.

Dr. T6ds6r6 Gispdr Emma polgirmester: Akinek a tediletdn van a szemdt, az az 6
tulajdona,mindegy,hogy nem 6 tette od4 de kdtelessdgeeltakaritani.Ha tetten€resnincsen,
akkor nagyon neh6z megfogni. A mosoni ritra sz6mtalanszorkirakjrik a feketezsdkos
szemetet,utoljdxamdr kimkattam a t6b16t,hogy itt felejtetted,mert m6r elviselhetetlen,hogy
valaki nemhrdjakontdnerben,kuk6banelhelyeznia szemetdt.Mds telepiil€sr6thozzik ide.
dr. Krinifz P6ter jegyz6: Sokat nem tudok hozzalenni ehhez a temil]rc.z,egyenl6tlen
kilzdelem. Ha nem kapjuk mjta az illetdt, ha nincs a szem6tbenolyan dokumentum,ami
kitthet6egy konkret szem€lyhez,vagy esetlegcdghez,akkor ugyanrigyvaglruk, ahogyOn is,
hogy nem iilhehink ott mindig, nem l6tjuk, hogy ki volt, csakazt l6tjuk, hogy ott van. Az egy
objektiv dolog, hogy ki a hrlajdonosds nyilvr4nkdnnyebbilyenkor a nrlajdonostel6verni, aki
sok esetbenv6tlen 6s iirtadan ebbenaz esetben.A ziildhulladeklerak6t kamerafigyeli, ott, ha
valamilyenszabdl''talans6got
€szleliink,azonnaleljarunk,ott tudunk ndmi sikert elkdry'velni.
A kiilteriileti utak mel1d,erd6s6vokbanem lehet mindenhov6kamerattenni. Hosszi t6von azt
gondolom,hogy egyfajta szen €lew4ltdssziiksegeslakoss6gidszr61 is, amely csakdvtizedek
utin fogja ezt a probl&n4t megoldani.Ahol hat6$igi eszkdzdkkelel tudu*jami, ott eljfuunlg
de ez feltetelezi,hogy tudjuk, hogy ki tette odaa szemetet6sbizonltani is tudjuk ezt.
Dr. T6dsdn6Gispir Emma polgirmester: Azt is kontroliilni tudjuk, hogy ki rendelkezik
hulladdkgyiijt6 eddDnyel, mert Pausits Anik6 koll6ganiim rendszereseneryedet a
hulladdksz6llit6ceggel a lakcirmyilv6ntarlist alapjrin, ds azok, akik idejdnnek lakni, nem
ig6nyelnek, nem vasarohak hulladdkszrillft6 ed€nyt. Ha mrir hulladdkrol beszeliink,
megemlitem,hogy Mdriakdlnok a Haliszi hulladekudvarhoztartozik.
Bertalan Sdndorn6;Azt szeretndmmegk€rdeaf, ha kiteszema kukdmatdsetlopjrik reggelre,
akkor be kell jelenteni. Sz6ltamaz dnkormdnyzatndl,kaptam cimet, hogy hova telefon6ljr&
6skaptamfj kukit, kdket.
Dr. T6{s6n6 Gdspdr Emma polgirmester: A kdk kuka nem a kommunrilis hullad6k
g''{jtdsere szolg6l.A h6ztartdsihulladdkota feketekukiba kell elhelyezri. Mivel a kuka Teri
n6ni tulajdona, ez€rt csak Ted n6ni tud eljrimi abbanaz iigyben, hogyha a kuk6t ellopjdk.
Annak kell a l<ukit p6tolni, akinek a hrlajdon6banvolt.
Bertalan S{ndorn6: Jeleztemaz 0nkorm6n}'zatn6l,de azt mondtik, hogy ez nem rdjuk
tartozik.
Dr. T6ts6nd Gispir Emma polgirmester: Val6ban lgy van, mert a kuk6t a Teri neni
vfuriroltaannakidejdn meg a Rekultiv Kft-ttil, ez6rtTeri n€ni hrlajdona.Az tinkorm6nyzatnak
az a kiitelessege,hogy megszer\ezzel/iiriakrilnokon a hulladdk gyiijtes6t, de ha elviszik a
kukljdt-abbanmi nemtudunl intdzkedni.
Bertalan Sdndorn6: Ha megint ellopjrik, mit fogok csinrilni? Amikor bejelentettem,azt
mondtilq hogy tttbb helyen elloptr& a kukdkat,de ezzelnem vagyok el6rdbb,att6l az enydm
mdgnem leszmeg.
Dr. T6dsdn6Gdspdr Emma polgirmester: R€ndd$dgenfeljelentdsttesz.
Jank6 Csaba: A Malomdiikiben ahol ulat 6pitettek ds rijitothk fel, ott befejeztdk a
munkdlatokat?

Dr. Tdfs6n6 Gdsprir Emma polgdrmester: Nem kaptamk€szrejelent6st, ezek szedntmdg
nemfejeztdkbe.
Hrisv6th Ferenc: Tisztelettel kdszdntdm a megielenteket.Mindenkitiil dicsdr6 szavakat
hallok, hogy milyen gydnydrft ez a falu. Ez bizonyftja dnkorm6nyzatunkj6 munkrija,amihez
kiviinok nagyonsok er6t, egdszsdget.
Frauhammer Miklds: Malomdiildben,ahol a rdgi Szitrislejrir6 van, az telek vagy nem?
Dr. T66s6n6 Gdspir Emma polg{rmester: A r6gi Szitr{slejfu6n6l 6,4 mdteresszakasz
tinkormrinyzatitulajdon, a mellettejobbra ldv6 iires r6szolyan telek, ami nembe6pithet6.
Frauhammer Mikl6s: Az a hal mdter is el6g lenne a cs6nak lerakdsiihoz,csak keresztbe
raklak egy stegetez€rtnem lehet. Szab6lyosaz a st6g?
dr. Krdnitz P6ter jeryz6: Ott van egy kialakult 6llapot,az ingatlan-nyilv6ntartasszerintaz ft
cgy kicsit sziikiilii alakban,ha j6l emldkszem6,4 m a part ment€nannaka hahirvonala"tehit
az az 6*ormfuryzat6, ds azt a teriiletel hasznrilatbaadtuk mi olyan m6don, hogy b6rmikor
visszavonhat6a hasznAlatijogosdtseg.Egy szerz6d6salapjdnkiadtuk valakinekazzal,hogy a
lejutist kdtelesbiztositani az ott lak6k szim^n. Az, hogy magaa steg,mint fsz6l€tesitrndny
hogyankeriilt od4 abbannem rni vagyunk az illetdkesek,hanema viziigyi igazgat6s4ghoz
tartozik, 6k engeddlyeztek.
Frauhammer Mikl6s: Ez az egy lehet6sdgvolna letennia cs6nakot,de nem lehet.
dr. Kr6nifz P6ter j€giz6: Azt tudom igemi, hogy kimegyiink megndzni.
Dr. T6isdn6 Gdspir Emma polgirmester: Van lehet6s€ga Vadiz utcAnil, az ott dptilt 7
iidiil6h.iz mellett i,nkom6nyzati tediletenle lehetjutni a vizhez.
FrauhammerMikl6s:K6szdn6mszdpen,
megn€zem.
Dr, T66s6n6G6sp{r Emma polgirmester: Ha nincstdbb kdd€s, hozzdsz6lisakkor nagyon
kdszdniim, hogy eljiittek, v6gighallgattak engem, meghallgattuk eg),mdst, de
kijareghallgat6son kiviil is b6r mikor i.igfelfogadAsi id6ben ryugodtan jiijjenek, ak6r a
kolldgrik,akdrdn is sziveseo6llunk a rendelkezdsiihe.
Egy6bnapirendipont nem volt, igy a polg6rmestera kdzmeghallgatiist18.106rakor bezrlrta.
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Dr. T65s6ndG6{gdrEmma .
polg6rmester

