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Jegyzőkönyv
Készült:

2017. október 2-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Jelen vannak:

dr. Csörnyei László

polgármester

Dr. Orbán László

jegyző

dr. Herbert Tamás
Óbert Gábor
Papp János
Sebők János
Strung Nándor
Szabó Zsolt

képviselő
alpolgármester

Csajkás Géza

alpolgármester

Igazoltan távol:

képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak:

Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület
ülését.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
I.

Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

Dr. Csörnyei László polgármester:
A lejárt határidejű, – befejezett és a folyamatban lévő – képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót ismerteti.
dr. Herbert Tamás képviselő:
Kérdése, hogy a településképi arculati kézikönyv és helyi önkormányzati rendelet
elkészítésének szakmai részéhez a Horváth és Patartics Építész irodával a tervezési folyamat
milyen szakaszban van? Kérése, hogy minél előbb kezdjék meg a munkát.
A Püspökszentlászlón a parkoló és turista pihenőhely kialakítása hol tart?
dr. Orbán László jegyző:
A településképi arculati kézikönyv és rendelet elkészítésének határideje 2017.12.31-re módosult.
A törvényt többször módosították már. Valószínűleg a jogalkotó sem tudja még pontosan, hogy
mit is akarnak. Törvényi kötelezettségűnek ettől függetlenül eleget kell tenniük, ezért a közel
jövőben felveszi a kapcsolatot Hübner Mátyás vezető tervezővel. Előfordulhat az is, hogy tőlük
kér ajánlatot a dokumentumok elkészítésére.
Elmondja, hogy a Fő utcai gyalogátkelőhely megépítésére az iskolában aláírásgyűjtés folyt. Az
aláírt gyűjtőíveket Csóka Gábor eljuttatta emailben. Ezek után folytatják az előkészítését a
beruházásnak, illetve az engedélyezését.
dr. Csörnyei László polgármester:
A helyi építési szabályzatunkban és a rendezési tervben lehet a helyi adottságoknak
megfelelően szabályozni a településképet. Az arculati kézikönyv elkészítését és egyéb
költségekhez már megkapta az önkormányzat az állami támogatás. Amely vélhetően fedezni
fogja a tervezési költségeket.
A püspökszentlászlói tulajdonosokkal az egyeztetések folyamatban vannak a parkoló
kialakítása miatt.
Az első lépés, hogy a terület legyen kijelölve utána kell megkeresni a Duna-Dráva Nemzeti Park
Zrt-t a természetvédelmi területtel kapcsolatban.
Sebők János képviselő:
Javaslata, hogy természetvédelmi területet ne vegyék el a parkoló kialakítása céljából, csak
amennyiben nagyon szükséges.
Strung Nándor képviselő:
Úgy tudta, hogy csak a Petőfi utca végén lévő régi parkoló lesz kibővítve? Javaslata, hogy a
házak közé ne legyen parkoló kialakítva a Reisch-ék gyümölcsöse helyén. Hozzáértő szakember
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nézze meg, hogy miként lehet megoldani ezt a problémát. Szerencsésebb lenne, ha a parkoló
inkább a falu szélére kerülne.
Óbert Gábor alpolgármester:
Úgy gondolja, hogy ha már megegyeztek a tulajdonosokkal akkor ne változtassanak a terven.
dr. Herbert Tamás képviselő:
Javaslata, hogy a Településfejlesztési, Építési- Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság vizsgálja
felül a parkoló elhelyezésének kérdését.
Kérdése, hogy a püspök úrral sikerült -e felvenni a kapcsolatot?
Kérdése, hogy a 0162/1 hrsz ingatlan kisajátítási ügyében az egyeztetés a tulajdonossal hol tart?
Ács József és társai útépítési kérelemével kapcsolatban kérdése, hogy az Iskola utca melyik
szakaszára szól?
dr. Csörnyei László polgármester:
A püspök úrral való találkozóra egyelőre csak szóbeli ígérete van. Amennyiben 1 hónapon belül
nem sikerül a találkozót létrehozni, akkor felveszi a kapcsolatot az egyházmegye gazdasági
igazgatójával. Elmondja, hogy a püspökség területén 38 templom felújítása folyik, a pályázatok
egy projekt menedzser kezében lesznek.
dr. Orbán László jegyző:
Két területről beszéltek a 0162/4 hrsz ingatlan (erdősáv) kisajátítását dr. Zavaczki Zoltán
ügyvéd úr fogja intézni, amint elkészültek a megosztási vázrajzok.
Javaslata, hogy 0162/1 hrsz ingatlan tulajdonosával az ügyvéd úr eszközöljön egy egyeztető
tárgyalást. A tulajdonos az önkormányzat árajánlatát nem fogadta el. Azt kell megértetni a
tulajdonossal Gál Gáborral, hogy a művelési ág alóli kivonást csak ő kérheti, melynek költsége
hozzávetőlegesen 4-5 millió forint. Amig ez nem történik meg nem tudja értékesíteni az
ingatlant. Az ügyvéd úr részére a képviselő-testület adjon felhatalmazást, hogy teljes joggal
képviselhesse az önkormányzatot az egyeztető tárgyalások során.
Ács József és társai útépítési kérelme körülbelül 30 m-es szakaszt érint 3 lakóingatlannal együtt.
A jövő évi költségvetési koncepcióba betervezzük a kérelmet.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
156/2017.(X.2.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza dr. Zavaczki Zoltán ügyvédet,
hogy a Hosszúhetény 0162/1 hrsz ingatlan
tulajdonosát hivatalos levélben keresse meg
egyeztető tárgyalásra.
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157/2017.(X.2.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény
testülete – a
megtárgyalta
végrehajtásáról
veszi.

II.

Községi Önkormányzat Képviselőpolgármester előterjesztésében –
a képviselő-testületi határozatok
szóló tájékoztatót és azt tudomásul

A települési rendezési terv és HÉSZ módosítására benyújtott kérelmek elbírálása
Előadó: dr. Csörnyei László polgármester
Strung Nándor bizottsági elnök

Dr. Csörnyei László polgármester:
Egyéni igények érkeztek be a külterületi ingatlanok beépítettségi százalékának növelésére. A
helyi építési szabályzat 1 évvel ezelőtt került elfogadásra. A bizottság javaslata, hogy a
beadványok nem egyedi igényként legyenek kezelve, hanem azt átfogóan kell elbírálni. A
terület nagyságához köthetően sávosan, és csak részben legyen növelve a beépíthetőségi
százalék.
További javaslata a bizottságnak, hogy legyen kiküldve egy írásos kérdőív a lakosság részére és
ezen vélemények ismeretében hozzon döntést a képviselő -testület.
Schunk József kérelmével kapcsolatban a bizottság javaslata az érintett ingatlan megosztása
lenne.
A napirenddel kapcsolatban kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 7 igen - szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
158/2017.(X.2.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete helyi építési szabályzat módosításra
beérkezett lakossági kérelmek ügyében a döntést
elnapolja. Megbízza a jegyzőt, hogy készítsen
véleménykérő felhívást a lakosság felé, arra
vonatkozóan, hogy támogatják – e a helyi építési
szabályzat
beépíthetőségre
vonatkozó
rendelkezéseinek módosítását, illetve egyetértenek a
helyi építési szabályok szigorításával.
Határidő: 2017.október 9.
Felelős: dr. Orbán László jegyző
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159/2017.(X.2.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Schunk József Hosszúhetény, Széchenyi u.
2/A hsz alatti lakos kérelmét azzal támogatja, hogy
nevezett kérje a 2328 hrsz ingatlan megosztását.

III.

Kisújbányai Vadászház Kft. HÉSZ módosítási kérelmének elbírálása
Előadó: dr. Csörnyei László polgármester
Strung Nándor bizottsági elnök

Dr. Csörnyei László polgármester:
Előadja, hogy a Kisújbányai Vadászház Kft. HÉSZ módosítási kérelmet nyújtott be, melyet a
bizottság egyhangúlag nem támogatott.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
– 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

160/2017.(X.2.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Kisújbányai Vadászház Kft. kérelmét nem
fogadja el.

IV.

Belterületbe vonási kérelmek elbírálása
Előadó: dr. Orbán László jegyző

dr. Csörnyei László polgármester:
Herczeg Tibor Hosszúhetény, Csókakő u. 1. hsz alatti lakos, 3396/2 és 3397 hrsz ingatlanok
belterületbe vonási kérelmével egyetért.
Szalai Béla és Szalai Béláné Pécs, Kápolna tér 5. hsz. alatti lakosok 0125/7 hrsz és 0121/29 hrsz
külterületi ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelmét a bizottság nem támogatja. Az
ingatlan nem határos a jelenlegi belterülettel és nem szerepel a jövőben belterületbe vonandó
ingatlanok listáján sem. A bizottság javaslata, hogy a jegyző úr hívja fel az ügyfeleket tárgyi
tévedésükre, mivel a jelenlegi szabályozás szerint a hivatkozott ingatlan nem belterületbe
vonandó csak beépíthető terület.

8

Papp Gábor és Cserneczky Andrea Kisújbánya 6. hsz . alatti lakosok az ingatlan H-1 védelem
alá való helyezését kérték. A lakóház a Helyi Építési Szabályzat függelékében nem szerepel. A
bizottság egyhangúlag támogatta a kérelmet.
Derksen Gyöngyi a Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány kuratóriumi elnöke a Kisújbánya 52. hsz
alatti volt iskola épületének helyi védelem alá való helyezését kérte. A lakóház a Helyi Építési
Szabályzat függelékében nem szerepel. A bizottság támogatja a kérelmet.
Korbélyi József és neje a hosszúhetényi 114/3 hrsz ingatlant megvásárolták, és lakóépületet
kívánnak rá építeni. A helyi rendezési tervben az ingatlanra önkormányzati út nyomvonala
került rájegyzésre. A kérelmezők kérték az út nyomvonalának módosítását. A bizottság
támogatja a kérelmet azzal, hogy a képviselő-testület döntése előtt vizsgálja felül az út
kialakításával érintett 111/1 hrsz és 111/2 hrsz ingatlanokon lévő közműveket. Továbbá
szükségesnek tartja annak tisztázását is, hogy az út kialakítása feltétlenül szükséges- e és milyen
céllal került a rendezési tervbe. Amennyiben közművek vannak az érintett ingatlanokon és a
114/2 hrsz-ú telken, úgy célszerűbb lenne víz és szennyvíz vezetési szolgalmi jog alapítása az
önkormányzat javára.
dr. Herbert Tamás képviselő:
Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy amikor a klímastratégia tervezése folyt, akkor lettek
tervezve az ún. gyalogútak, melyek biztosították az utcák közötti átjárást. Javaslata, hogy ezt
figyelembe véve kerüljön felmérésre a hivatkozott ingatlanon bejegyzett önkormányzati út
nyomvonalának módosítása.
Sturng Nándor bizottsági elnök:
Elmondja, hogy a bizottsági ülés napján érkezett Jenczer Katalin kérelme a bizottság felé. A
hosszúhetényi major 0166/6 és 0166/11 hrsz ingatlanok építési övezeti besorolásának
módosítását, kiegészítését kérte. Mivel a kérelemben hivatkozott illetve megjelölt övezeti
besorolás nem szerepel a hatályos építési szabályzatban, ezért azt pontosítani kell. Javaslata,
hogy a képviselő-testület ennek függvényében napolja el a döntését a következő ülésig.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
161/2017.(X.2.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Herczeg Tibor Hosszúhetény, Csókakő u. 1.
alatti lakos kérelmének helyt ad. A 3396/2 és 3397
hrsz ingatlanokat belterületbe vonja. A belterületi
határ módosulás ingatlan-nyilvántartásba történő
átvezetésének teljes költsége az ingatlan tulajdonost
terheli. Megbízza a polgármestert, hogy a belterületi
határvonal
módosulás
ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyezése iránt intézkedjen.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
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162/2017.(X.2.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Szalai Béla és Szalai Béláné Pécs, Kápolna
tér 5. hsz. alatti lakosok 0125/7 és 0121/29 hrsz
ingatlan belterületbe vonási iránti kérelmét nem
fogadja el, mivel a megjelölt ingatlanok közvetlenül
nem
csatlakoznak
a
település
belterületi
határvonalához és nem szerepelnek a belterületbe
vonandó ingatlanok listáján.
163/2017.(X.2.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Papp Gábor és Cserneczky Andrea
tulajdonosok kérelmére a hosszúhetényi 1710 hrsz-ú
(Hosszúhetény Kisújbánya 6.) lakóingatlant első
fokozatú (H-1) helyi védelem alá helyezi. Megbízza a
jegyzőt, hogy a Helyi Építési Szabályzat 2. sz.
függelékébe vegye fel a védelembe vett ingatlant és
az illetékes földhivatalban kérje a helyi védettség
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését.
Határidő: 2017. október 20.
Felelős: dr. Orbán László jegyző
164/2017.(X.2.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány
kuratóriumi elnökének javaslatára a hosszúhetényi
1634 hrsz-ú (Hosszúhetény, Kisújbánya 52.) ingatlant
első fokozatú (H-1) helyi védelem alá helyezi.
Megbízza a jegyzőt, hogy a Helyi Építési Szabályzat
2. sz. függelékébe vegye fel a védelembe vett
ingatlant és az illetékes földhivatalban kérje a helyi
védettség
ingatlan-nyilvántartásba
történő
bejegyzését.
Határidő: 2017. október 20.
Felelős: dr. Orbán László jegyző
165/2017.(X.2.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Korbélyi József és neje önkormányzati út
nyomvonalának módosítása kérelmében a döntést
elnapolja a soron következő ülésig.
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166/2017.(X.2.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Jenczer Katalin építési övezeti besorolás
módosítási kérelmében a döntést elnapolja a soron
következő ülésig.
V.

Bejelentések, egyebek

dr. Csörnyei László polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az új gyermekorvossal szükséges házi gyermekorvosi
feladatok vállalkozási formában történő ellátására szerződést kötni. A szerződésben a feltételek
nem változtak csak szerződő fél személye.
Hosszúhetény, Fő u. 168. hsz. alatti Egészségügyi Kiscentrum gyermekorvosi helyiségeinek
használatba adásáról is szerződést kell kötni az új gyermekorvossal. Ehhez kéri a testület
hozzájárulását.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatokat hozta:
167/2017.(X.2.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Kiddy Med Bt. -vel ( 7694 Hosszúhetény,
Fő u. 145.) egészségügyi feladat-ellátási szerződést
köt 2018. január 1-től határozatlan időre. Azzal, hogy
a szerződést, mint megbízó 2021. december 31-ig
csak rendkívüli esetben mondja fel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: 2017. október 15.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
168/2017.(X.2.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Kiddy Med Bt.-vel ( 7694 Hosszúhetény, Fő
u. 145. helyiség használati szerződés köt a
Hosszúhetény, Fő u. 168.) hsz. alatti gyermekorvosi
helyiségének használatba adására 2018. január 1-től
határozatlan időtartamra. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2017. október 15.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
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dr. Csörnyei László polgármester:
Az önkormányzat megvásárolta a Hosszúhetény, Kossuth L. u. 23. hsz. alatti ingatlant, melyre
közös használatot és hasznosítást tervez a Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Ehhez
szükség lenne egy megállapodás papírformában történő megkötésére, azért is, hogy a
nemzetiségi önkormányzat pályázatot tudjon beadni. Igy eltudják kezdeni az ingatlan
fejlesztését. Kéri a képviselő-testület jóváhagyását.
dr. Orbán László jegyző:
Elmondja, hogy az ingatlanon a villanyszerelési munkálatok folyamatban vannak. A
villanyszerelésre vonatkozó tervet és költségvetést továbbította a képviselők részére.
Valószínűleg a villanyszerelés után az álmennyezetet is cserélni kell.
Strung Nándor képviselő:
Javaslata, hogy a 2018 évi költségvetésbe legyen betervezve a Kossuth L. u. 23. hsz alatti
ingatlan tetőjének cseréje.
dr. Herbert Tamás képviselő:
Javaslata, hogy szakember mérje fel az ingatlanon végzendő felújítási munkák szükségességét
és erről készítsen egy tervet.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
169/2017.(X.2.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Hosszúhetény, Kossuth L. u. 23.
önkormányzati ingatlan közös használatára és
hasznosítására
a
Német
Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő. 2017. október 15.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
dr. Csörnyei László polgármester:
Trecsek Klára trieszti lakos felajánlotta a Hosszúhetény területén lévő 3063 hrsz alatt lévő
1309m2 zárkerti földingatlanát ajándék címén az önkormányzatnak. Javaslata, hogy az
önkormányzat fogadja el.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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170/2017.(X.2.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Hosszúhetény 3063 hrsz-ú ingatlan ½ -ed
tulajdoni hányadának ajándékozás címén történő
felajánlását
köszönettel
elfogadja.
Megbízza
polgármestert
az
ajándékozási
szerződés
elkészíttetésével és felhatalmazza annak aláírására.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
dr. Csörnyei László polgármester:
Hosszúhetény-Pusztabánya-üveghuta település régészeti emlékhely bővítéséhez kapcsolódó
régészeti feltárás II. üteméhez érkezett. Az I. ütemnél az önkormányzat a pályázathoz
szükséges önrészt biztosította. Kéri a képviselő-testületet, hogy II. ütem pályázatához szükséges
önrészt 1.085.000,-Ft-ot is biztosítsa.
171/2017.(X.2.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Hosszúhetény-Pusztabánya üveghuta
település és régészeti emlékhely bővítéséhez
kapcsolódó régészeti feltárás II. ütem 2017. évi
Nemzeti Kulturális Alap pályázat lebonyolításában
együttműködik a Janus Pannonius Múzeummal. Az
önkormányzat
megállapodásban
vállalja
a
pályázathoz szükséges kötelező önrész biztosítását,
melynek összege 1.085.000,-Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására és a pénzösszeg átutalására.
Határidő: 2017.október 15.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester

Papp János képviselő:
Borsi Lakatos László szobrászművész úrral egyeztetett az emlékkővel kapcsolatban.
Javaslata, hogy az emlékkő a templomtéren legyen elhelyezve megvédve azt a templom
támfalán végzendő munkálatoktól.
Borsi Lakatos László szobrászművész:
Abban egyeztettek, hogy a kőbányából a kő elhozatalának szállítási költségeit, valamint az
emlékkő alapjának elkészítésének költségeit az önkormányzat állná. Az emlékkő megfaragását
elvállalja és annak fejében egy másik követ kér.
Kéri még, hogy a kőbányáig az utat gallyazzák le, mert nem biztos, hogy az autó elfér.
Kisújbányán most folyik a telefon és a szélessávú internet kiépítése, valamint a közvilágítás
bővítése is. A kábelek kiépítése légvezetéken és a földben történik, sajnos van olyan rész, ahol a
kábelt csak földbe tudnák elvinni és ez jelentős út felbontással járna. Érdemes lenne tárgyalni a
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kivitelezővel a villanyoszlopok áthelyezéséről, illetve az internet kábelek elvezetésével
kapcsolatosban. Ezzel elkerülhető lenne, hogy az oszlopok áthelyezésével közutat is
felbontanák.
Strung Nándor képviselő:
Javaslata, hogy legyen Kisújbányán egy bejárás a közvilágítással és a telefon, internet
kiépítésével kapcsolatosan.
dr. Herbert Tamás képviselő:
Az I. világháborús emlékmű körüli burkolást szerencsésebb lett volna, ha nem térkővel, hanem
természetesebb anyagú kővel végzik el. Javasolná, hogy térkővet cseréljék ki kőburkolatra. A
térkővet fel lehet használni járdaépítésnél.
dr. Csörnyei László polgármester:
Ennek nincs akadálya át lehet rakni, fel lehet szedni és nem fog kárba menni a térkő.
Sebők János képviselő:
Elmondja, hogy a közvilágítással kapcsolatosan a falut bejárták. Kérése az lenne, hogy
legközelebb több képviselő jelenjen meg. Esetleg, aki más okból nem tudott részt venni az
egyedül is végig mehet a falun és megteheti észrevételeit. A tapasztalat az, hogy a falu
mellékutcái elég sötétek. Pótlólag lesznek lámpák felszerelve. Nagyon fontos a csomópontok
megvilágítása is. Ezeket a jövő évi költségvetésbe kell tervezni.
Még mindig sok a közterületen tárolt építőanyag.
A belterületi ingatlanok kaszálásával kapcsolatosan az ingatlanok tulajdonosai fel lettek-e
szólítva? Kérne egy listát erről és arról, hogy kik lettek már felszólítva.
dr. Orbán László jegyző:
A felszólítások folyamatosan mennek ki. A mezőőr pedig személyesen keresi fel őket. Sok
helyen sajnos a tulajdonos nem található meg.
Óbert Gábor alpolgármester:
A közvilágításhoz szólna szerinte a volt tölgyfa étterem előtti rész is kivilágítatlan.
dr. Herbert Tamás képviselő:
A napelempark létesítése hol tart?
Van valami fejlemény vagy információ a Zengő kilátóval kapcsolatosan?
A püspökség azt tervezi, hogy az arborétum útjait rendbe teszi. Másik információja, hogy az
arborétum üvegtetője lefedésre fog kerülni, mert nyáron túlságosan is átforrósodik. Megnézné,
hogy ki tervezte ezt?!
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dr. Csörnyei László polgármester:
A terület megosztása megtörtént. A napelemes pályázatot beadták, az elbírálásuk egyelőre áll.
A Baranya Megyei Önkormányzat elnöke kérte a püspökséget, hogy Hosszúhetény
Püspökszentlászlón kívül valamilyen módon részesüljön a pályázatból. Ebből kifolyólag is
egyeztetnie kell a püspök úrral. Pécsvárad már megkapta a pénzt. A Zengő hegyi kilátó
építéséről külön információja nincs. A pályázatban a tervezés lesz megpályáztatva.
Papp János képviselő:
Szerencsés lenne, ha a Kossuth L. utcai kiskőbányában nem parkolna kamion. Szólni kellene a
gépjárművezetőnek a parkolás miatt, hogy máshol tárolja.
Kérdése, hogy Pál Attilának sikerült egyeztetnie Kovács Krisztiánnal a lakóháza környékének
rendbetételével kapcsolatosan?
dr. Orbán László jegyző:
Jó lenne a kamion rendszámát megtudni. Kovács Krisztiánnak nem küldött felszólítást, mivel
úgy állapodtak, hogy Pál Attila szóban hívja fel az építési törmelék elszállítására és
tereprendezésére.
dr. Csörnyei László polgármester:
Mivel nevezett nincs jelen a testületi ülésen személyesen fog érdeklődni az általa tett
intézkedésekről.
Szabó Zsolt képviselő:
Elég zavaró, hogy a Fő 64. előtt folyamatosan kint áll két autó, ami nehezíti a közlekedését.
Több hozzászólás hiányában – megköszöni a részvételt – és az ülést bezárja.
dr. Csörnyei László polgármester:
Elmondja, hogy a meghívóban szereplő VI), napirendi pont megvitatására – az 2011. évi
CLXXXIX. tv. 46.§.(2) a) alapján – zárt testületi ülést kell elrendelni.

K. m. f.

Dr. Csörnyei László
polgármester

Dr. Orbán László
jegyző

