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Hosszúhetény Község Képviselő-testülete
5/2018. sz.

Jegyzőkönyv

Készült:

2018. május 29-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Jelen vannak:

dr. Csörnyei László

polgármester

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

jegyző

képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak:
Pál Attila

Hosszúhetényi Településüzemeltetési
Nonprofit Kft.

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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NAPIREND:
I.

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

II.

Pályázati ügyek
Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

III.

Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetői
álláspályázatának véleményezése
Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

IV.

Hosszúhetényi 012/2 hrsz ingatlan értékesítése
Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

V.

Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: dr. Csörnyei László polgármester
Előadó: Pál Attila ügyvezető

VI.

Heksch Balázs Hosszúhetény, Morolo utca 2/a hsz. alatti lakos közkút kezelési kérelme
Előadó: dr. Orbán László jegyző

VII.

Kovács István Hosszúhetény, Verseny u. 13. hsz. alatti lakos lakáscélú önkormányzati hitel és
jelzálogjog ügye
Előadó: dr. Orbán László jegyző

VIII.

Csóka Gábor Hosszúhetény, Iskola u. 90/4 hsz alatti lakos épület fennmaradási kérelem ügye
Előadó: dr. Orbán László jegyző

IX.

Bejelentések, egyebek
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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.
Szabó Zsolt képviselő:
A 147/2017.(IX.11.) határozat végrehajtási határideje május 31-én lejár. Kérdése, hogy megvalósult-e a
tűzcsap kiépítése?
Dr. Orbán László jegyző:
A tűzcsap még nem épült meg. Célszerűségi okokból Hegyelő utcai útépítéssel kellene a tűzcsapot kiépíteni.
Ez esetben viszont a kérelmezőt tájékoztatni kell mindenről.
Sturng Nándor képviselő:
Úgy tudja, hogy a kérelmező építési engedélyhez kérte a tűzcsap kiépítését.
Horváth Attila bizottági tag:
A tűzcsap megléte a használatbavételi engedélyhez szükséges. Az út építésével mindenképpen együtt
kellene kivitelezni.
Leirer József lakos:
Elmondja, hogy 2019. áprilisáig az ő lakóingatlan előtt is egy tűzcsap kiépítésére lesz szükség. A használatba
vételi engedélyt nem kapja meg másképp. Nála csak a tűzcsap áthelyezéséről lenne szó. Már többször
jelezte a képviselő-testület felé ezen problémáját.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Elmondja, hogy a meglévő tűzcsap áthelyezésének költsége és egy új tűzcsap kiépítése az önkormányzat
költsége.
Szabó Zsolt képviselő:
A másik határidős határozat Schmidt József Hosszúhetény, Ormándi u. 69. szám hsz alatti lakos ingatlanán
egy csapadékvízelvezető árok megépítése.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Az elkerülő út építésénél nem oldották meg a csapadékvíz elvezetését, ezért folyik az oda.
Úgy tudja, hogy a mostani nagy esőzéskor is elöntötte Schmidtéket az iszap. Ez már el lett takarítva?
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Pál Attila Nkft. ügyvezető:
Igen, ez már el lett takarítva. Az elkerülő útról a csapadékvíz jelenleg az Ormándi utcai bekötő útra folyik,
ami sajnos nem megoldás. A problémát egy csapadékvízárok megépítése oldaná meg.
Strung Nándor képviselő:
Véleménye szerint, ha két átereszt megépít az önkormányzat, akkor továbbra is befolyik a esővíz a
szántóról.
Sebők János képviselő:
Hozzászólásában elmondja, hogy itt iszapról van szó nem tiszta csapadékvízről, ezért félő, hogy az árok el
fog tömődni egy -egy nagyobb eső után. A közútkezelőjét mindenképpen meg kell keresni az ügyben.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Az időjárást figyelembe véve fel kell készülni a további esőzések okozta károkra.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Az elkerülő út már jó néhány éve megépült a probléma azóta áll fenn. Ezenkívül a szántó tulajdonosok sem
próbálták meg a csapadékvizét elterelni például keresztbe szántással.
Óbert Gábor alpolgármester:
Az ülepítőmedence az önkormányzat kezelésében lesz. Amennyiben oda véletlenül esetleg beesik valaki az
az önkormányzat felelőssége.
Dr. Orbán László jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet megkereste Szatmári Ferencet a 444 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát. A
tulajdoni lapról kiderült, hogy az ingatlannak még egy tulajdonosa van Szatmári Ferenc volt felesége.
Ezenkívül több mint 400.000,-Ft végrehajtási jog terheli. A jogosultnál fog érdeklődni, hogy milyen
formában lehetne rendezni a fennálló követelést. Szatmári Ferenc részéről az eladási szándék meg van a
volt feleségét még nem érte el, ezért nyilatkozattétel céljából megkeresi, egy hivatalos levélben.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

72/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót és azt tudomásul veszi.
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II.

Pályázati ügyek
Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

dr. Csörnyei László polgármester:
Elmondja, hogy a Hármashegy utcai épület helyreállítása megkezdődőtt a Hosszúhetényi Önkéntes Tüzoltó
Egyesület beadott pályázata alapján. A Hegyelő utca felújítása pályázatnál a műszaki ellenőr kiválasztása
történt meg. A Vásárút pályázatnál Pécsvárad önkormányzata is nyert. A szennyvíztelep pályázatnál érdemi
változás nem volt. Egyéb beadott pályázatnál nincs változás.
A korábbi években már döntött a testület térfigyelő kamera kiépítése tárgyában. A pályázatot most tudják
beadni maximum 2.000.000,-Ft-os költégvetésre és 5 kamera elhelyezésére. Ehhez kell a testület
hozzájárulása.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
A Hármashegy utcai épület felújítása nem igy volt tervezve eredetileg. Az építési munkákhoz szükséges
önerő elég lesz? Véleménye szerint az átvett épületből alig maradt valami eredeti, mivel jelentősen
átalakították.
Pál Attila Nkft. ügyvezető:
A pályázatba csak a felújítás fért bele.
Sebők János képviselő:
Az ingatlan tudomása szerint csak egy felvonulási épület volt. Ezért kételyei vannak afelől, hogy az
épületnek van – e biztonságos jól megépített alapja?
Dr. Csörnyei László polgármester:
A testület már döntött az önerő kérdéséről is, amely elég lesz a tervezett beruházásra. Ezt az épületet
ingyen kapták meg, ennek állapotáról minden évben jelentést kell leadniuk a Nemzeti Eszközkezelő felé.
Pál Attila Nkft. ügyvezető:
Sebők János képviselő kérdésére válaszol: igen van alapja az épületnek.

A napirenddel kapcsolatban kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület – egyhangúan – 7
igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
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73/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Széchenyi 2020 Program,
Vidékfejlesztési Program keretében a VP-6-19.2.1-61-4-17 kódszámú „A közrendet, közlekedés- és
közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések” című konstrukcióra 1 db pályázatot
nyújt be.
Tevékenység megnevezése
Kamerarendszer kiépítése Hosszúhetényben

Megvalósítási hely címe
Hosszúhetény, Hegyelő u. 2.
szám előtti villanyoszlopra
Hosszúhetény Fő u 168 sz.
épületre
Hosszúhetény Verseny u 9. sz
épületre
Hosszúhetény Verseny u 14.
számú épületre

helyrajzi szám
116/3
903
837/3
947/2

Pályázati konstrukció száma: VP-6-19.2.1-61-4-17
Pályázati Felhívás megnevezése: A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi
programok és fejlesztések
Projekt címe: Hosszúhetény község közbiztonságának javítása
A pályázat előkészítése és a projekt megvalósítása során felmerülő szolgáltatások és építési
beruházás költségei 85 %-os mértékben elszámolhatók a pályázat keretein belül.
A Testület megbízza az EU-WINNER CONSULTING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságot (7900 Szigetvár, Akácos utca 9.) a pályázat elkészítésével és benyújtásával.
A Testület megbízza a polgármestert, a projekt előkészítéséhez és megvalósításához szükséges
szolgáltatásokhoz kapcsolódó beszerzések lefolytatásával, a szerződések aláírásával.
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati forrásból nyújtott támogatás
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
Határidő: azonnal

74/2018(V.29.)sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármester pályázati tájékoztatóját tudomásul veszi.
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III.

Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetői
álláspályázatának véleményezése
Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

dr. Csörnyei László polgármester:
Az Emberi Erőforrások Minisztere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Tv. 20/A § –ának
megfelelően a Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézmény
tekintetében intézményegység-vezető pályázatot írt ki. Erre két fő nyújtotta be pályázatát. Pécsi
Tankerületi Központnak köznevelési intézményegység-vezető megbízása előtt ki kell kérnie az
önkormányzat, mint ingatlan tulajdonos véleményét. A képviselő-testületnek csak véleményezési jogköre
van.
Megkérdezi a két pályázót, hogy kérik- e a zárt ülés elrendelését?
Grosch Szilárd pályázó:
Nem kéri a zárt ülés elrendelését.
Dr. Mericsné Rábai Katalin Mária pályázó:
Ő sem kéri. Elmondja, hogy 2008-2009-ben óraadó tanárként dolgozott az iskolában jelenleg teljes állású
hegedű – és szolfézstanár. Azért gondolta, hogy pályázik a vezetői pozícióra, -mert az elmúlt 10 évben,amióta itt tanít a művészeti iskolában, úgy látja, hogy az iskola művészeti és képzőművészeti tagozata
jelentős fejlődésen ment keresztül. A zenei tagozat szerinte dominál az iskolában 129 tanulójuk van. Úgy
gondolja, hogy a szakmai irányítás, igy jobban megtudna valósulni az intézményben. Igy ez a pályázati kiírás
jó lehetőségnek bizonyult, hogy képviselje az iskolát.
Grosch Szilárd :
Családja hosszúhetényi, 1989 óta tanít az iskolában, 2006 óta a zenei iskolába, jelenleg a megbizott
intézményvezető. Az általános iskolában is tanított, munkaközösség vezetőként is dolgozott. Az
intézményvezetésből már van tapasztalata, ezért is gondolta, hogy megpályázná a vezetői pozíciót. A zenei
művészeti ág valóban domináns az iskolában a létszám tekintetében. Úgy gondolja, hogy az
intézményvezetést nem feltétlenül zenei vagy képzőművészeti végzettséggel lehet betölteni. Itt elsősorban
emberek vezetéséről van szó, munkaközösség, gyerekek és felnöttek irányításáról és itt a vezetői
tapasztalatok az elsődlegesek.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Kérdése, hogy a jövő évi iskola igazgatói pozíció betöltésére hogyan lehet pályázni. Úgy tudja, hogy Grosch
Szilárd az igazgatói posztra is pályázna. Mi a személyes stratégiája?
Sebők János képviselő:
Ez a pályázat a zenei vezetői állás betöltésére szól. Úgy tudja, hogy Grosch Szilárd az igazgatói állás posztra
is esélyes.
Amennyiben kiírásra kerül az igazgatói álláshely, és ő elnyeri, akkor új intézményegység –vezetőt kell
választani?
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Grosch Szilárd:
A feltett képviselő kérdésre válaszolva elmondja: valóban fontolgatja, várhatóan jövő évben kiírásra kerülő
igazgatói álláshely megpályázását. Kihangsúlyozza, ez még csak terv. Ezért, pályázta meg az
intézményegység - vezetői állás helyet.
Amennyiben őt neveznék ki most, úgy az igazgatói álláshely elnyerése esetén természetesen új
intézményegység- vezetőt kell választani.
Dr. Orbán László jegyző:
Ez csak véleményezési nem javaslattételi jogkör. Úgy gondolja, hogy mindkét pályázó szakember, szakmai
múltjuk és megfelelő végzettségük is van, alkalmasak a pozíció betöltésére.
Óbert Gábor alpolgármester:
Pályázatuk részletes és tartalmas mindkettő szakmailag megfelel és javasolható.
Papp János képviselő:
A döntés nem befolyásolja az igazgatói posztra való megfelelést. Nem náluk van a döntés csak
véleményezniük kell. Mindkét pályázó alkalmas a posztra azt, hogy mi lesz a jövőben azt nem tudhatják.
Dr. Csörnyei László polgármester:
A kiíró azt várja, hogy véleményezzék a pályázatokat nem személyre szól. Mindkét pályázót alkalmasnak
tartja a feladatellátásra.
A napirenddel kapcsolatban kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5 igen 2

75/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti
Iskola
intézményegység-vezetői
álláspályázatokat. A képviselő-testület véleménye, hogy
mindkét pályázó szakmailag alkalmas az intézményegységvezetői feladatok ellátására.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület
döntéséről értesítse a pályázat kiíróját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
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IV.

Hosszúhetényi 012/2 hrsz ingatlan értékesítése
Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

dr. Csörnyei László polgármester:
Az áprilisi testületi ülésen döntött a testület, hogy a 012/2 hrsz ingatlanból 8000 m2 ad el a Kollmax Kft.
részre, aki állatoknak jutalomfalatkákat gyárt. Komplett üzem kerülne az ingatlanra, ami nem pályázatból
készül. Jelenleg az áram és víz bevezetése van folyamatban. Az adásvételt az egész területre kellett
készíteni, mivel a földhivatal szerint az ingatlan nem megosztható. A cég kinőtte a jelenlegi székhelyét,
ezért kerestek vállalkozásuknak alkalmas helyet. Az is lényeges, hogy iparűzésiadó bevétele nő az
önkormányzatnak a cég ide településével.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Az adásvételből befolyó bevételt mire fordítaná az önkormányzat? Javaslata, hogy iparterületek
közművesítésre fordítsa, igy a területeket utána magasabb áron tudja értékesíteni.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Egyetért dr. Herbert Tamás képviselő javaslatával.
Strung Nándor képviselő:
A földhivatal nem engedte a megosztást, viszont igy nekik sincs bejárásunk az alatta lévő önkormányzati és
általuk bérelt földterületre.
Horváth Attila bizottsági tag:
A kijelölt területeket meg kell határozni és a közművet a területre kell kiépíteni.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Az adásvételi szerződés tartalmaz szolgalmi jogot, hogy az önkormányzati területet meg lehessen
közelíteni. Az út lejegyzésére szükség lenne.
Dr. Herbert Tamás képviselő :
Készüljön egy terv, az önkormányzat jegyeztessen be egy utat a bejáráshoz. Az adásvételből befolyt pénz
legyen elkülönítve az ipartelep alakítására és a közművek kiépítésére.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

76/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
az önkormányzat mint eladó és a Kollmax Kft. (Pécs, Nyírfa
u. 24/6 ) között létrejött adásvételi szerződést jóváhagyja. A
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013 hrsz-ú földingatlan megközelítése céljából 012/2 hrsz-ú
ingatlanra út lejegyzését kéri az illetékes hatóságtól.
Megbízza a polgármestert, hogy járjon el az ügyben.
Határidó: 2018. június 30.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
V.

Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: dr. Csörnyei László polgármester
Előadó: Pál Attila ügyvezető

Dr. Csörnyei László polgármester:
Átadja a szót Pál Attila Nkft. ügyvezetőnek.
Pál Attila Nkft. ügyvezető:
Elmondja, hogy a tavalyi testületi döntés szerint az Nkft. pénzügyi beszámolóját független könyvvizsgáló
áttekintette és jelentést készített. A vizsgálatot a Turza Kft. végezte. A jelentés elkészült, ami biztosíték arra,
hogy a könyvelés rendben van. Az értékesítés nettó árbevétele a tavalyihoz képest a duplájára nőtt az
anyagi ráfordítások kisebb arányban nőttek. A személyi jellegű ráfordítás a dolgozói létszám miatt
emelkedett. A bérköltség nagy részét a Munkaügyi Központ támogatásából fedezték. A saját bevételt az
önkormányzat felé való számlázás jelentette, ami 10 millió Ft volt. Ez kevesebb, mint az elmúlt évben.
Számlás bevételeik kismértékben növekedtek. Úgy gondolja, hogy megfelelően gazdálkodtak.
Sebők János képviselő:
Törvényi előírás volt a könyvvizsgálat megtörténte a cégnél. Elsődleges a közfeladatok ellátása a Nkft-nél
nem a számlás bevételek növelése.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Hosszúhetényi Településüzemeltetési
Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolóját és azt
elfogadja.

VI.

Heksch Balázs Hosszúhetény, Morolo utca 2/a hsz. alatti lakos közkút kezelési kérelme
Előadó: dr. Orbán László jegyző

dr. Orbán László jegyző:
Heksch Balázs Hosszúhetény, Morolo utca 2/a szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult a testülethez,
hogy a háza szomszédságában lévő használaton kívüli kutat a ház állag megóvása céljából használatba
vehesse, valamint elkeríthesse a közforgalomtól. A kérelmet az alapozta meg, hogy többször is a kérelmező
udvarába folyt be a víz a feltelt kútból. Javaslata, hogy a következő testületi ülésre készít egy
területhasználati megállapodást.
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Dr. Herbert Tamás képviselő:
Nem javasolja a kút elkerítését, inkább legyenek a falu területén lévő kútak felújítva. Legyen vízvételi
lehetősége a lakosoknak a község területén lévő kutakból.
Papp János képviselő:
Korábban már erőltették Strung Nándor képviselő úrral a falu területén lévő kutak helyreállítását, még
akkor is, ha azok nem működnek. De vízvételre is alkalmassá lehetne tenni őket. Megoldást jelentene a
kútfejek áthelyezése is a működő kutakra.
Dr. Orbán László jegyző:
Fel kell készülni a karbantartásukra is ezzel egyidejűleg.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Alakítson ki az önkormányzat egy tervet arra, hogyan lehet ezeket a kutakat felújítani, és ez mennyibe
kerülne.
Leirer József :
Amikor elhíresült, hogy a faluban lévő kutak szennyezettek, akkor le lettek szerelve. Azok hova kerültek?
Óbert Gábor alpolgármester:
Úgy gondolja használati jogot kell adni kérelmezőnek.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Javaslata a köztéri használaton kívüli kutak legyenek felmérve. Heksch Balázs kapjon használati jogot,
amellyel a kút karbantartását is vállalja. Ezenkívül célszerű lenne a község összes meglévő és nem használt
kútjának felújítására egy programot kidolgozni.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
78/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Heksch Balázs Hosszúhetény, Morolo u. 2/a hsz. alatti lakos
részére a 714/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon található
közkút használatára használati jogot biztosít, amennyiben
nevezett vállalja a kút és közvetlen környezetének jövőbeni
karbantartását. Megbízza a jegyzőt, hogy a testület
döntéséről értesítse a kérelmezőt és készítse el a
megállapodást.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: dr. Orbán László jegyző
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79/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
szükségesnek tartja a település közterületen lévő
használaton kívüli közkútjainak állapotfelmérését, valamint
a karbantartási munkák elvégzését. Mindezekre való
tekintettel megbízza a Hosszúhetényi Településüzemeltetési
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a kutak állapotfelmérését
végezze el és tegyen javaslatot az elvégzendő karbantartási
munkákra és azok ütemezésére.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: Pál Attila NKft. ügyvezető

VII.

Kovács István Hosszúhetény, Verseny u. 13. hsz. alatti lakos lakáscélú önkormányzati hitel és
jelzálogjog ügye
Előadó: dr. Orbán László jegyző

dr. Orbán László jegyző:
Kovács István és Kovács Istvánné Hosszúhetény, Verseny u. 13. hsz. alatti lakosok 100.000,-Ft lakáscélú
kamatmentes kölcsönt kaptak az önkormányzattól, melyet annak lejáratig nem fizettek vissza. Sajnos
Kovács Istvánné 2014-ben elhunyt. Az akkor fennálló 457.083,-Ft tartozást az illetékes közjegyzőnél
hitelező igényként az önkormányzat bejelentette. Kovács István megjelent a hivatalban és kérte, hogy az
önkormányzat a jelzálogot törölje, mivel szándékában áll azt eladni, ezért 100.000,-Ft tőketartozást a
házipénztárba be is fizette. Ezzel egyidejűleg a fennmaradó követelés részbeni vagy teljes egészében méltányossági okból - való elengedését kérte. Kovács István ügyvédje elévülésre hivatkozott. Megkérdezte
az önkormányzat jogi képviselőjét, akinek az volt a véleménye, hogy a per megnyerése nem bíztos. Eközben
a hivatal értesítést kapott a földhivataltól, hogy jelzálogjog törölve lett. Eljárt az illetékes OTP bank fiókban,
ahol a fiókvezető megerősítette, hogy a jelzálogjog törlés adminisztrációs hiba volt a bank részéről. Kovács
István ügyvédjétől még nem kapta meg hivatalos választ.
Javaslata, hogy a késedelmi kamatot havi részletekben fizessék meg. Mindkét határozati javaslatának
elfogadását kéri a testülettől.
Kovács István kérelmező:
Konzultál az ügyvédjével, hogy válaszoljon minnél előbb. Egyben kéri a testületi határozatok megküldését
saját magának és az ügyvédjének. Megértette, hogy a fennálló követelés az önkormányzat részéről nem
csak 100.000 Ft fizetésének elmaradása volt.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

14

80/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Kovács István, Kovács Éva és
Kovács Zsuzsanna Hosszúhetény, Verseny u. 13. hsz alatti
lakosok tulajdonát képező hosszúhetényi 814/21 hrsz-u
ingatlanra Hosszúhetényi Községi Önkormányzat javára
bejegyzett 100.000 Ft jelzálogjogot a Pécsi Járási Földhivatal
törölje. Felhatalmazza a polgármestert a jelzálog törlési
kérelem beadására.
Határidő: 2018. június 15.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
81/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2014. június 3-án Kovács Istvánné volt Hosszúhetény,
Verseny u. 13. hsz. alatti lakos örököseivel szemben a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény7:94§ c)
pontja alapján benyújtott hitelezői igényét fenntartja azzal,
hogy a követelés összege 357.083,-Ft A tartozás
megfizetésére nevezettek részére 18 havi részletfizetési
kedvezményt biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a
kölcsönszerződés aláírására.
Határidő: 2018. június 15.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester

VIII.

Csóka Gábor Hosszúhetény, Iskola u. 90/4 hsz alatti lakos épület fennmaradási kérelem ügye
Előadó: dr. Orbán László jegyző

dr. Orbán László jegyző:
Elmondja, hogy Csóka Gábor Hosszúhetény, Iskola u. 90/4 hsz. alatti lakos fennmaradási kérelmet adott be
lakásának hátsókert felé nyíló ajtó és lépcső kiépítésére. Az ajtó létesítével a célja a hátsó kertrészbe való
kijutása a terület használatba vétele és gondozása miatt. A szomszédokon való keresztül járást nem tartja
életszerűnek. A nehézség, hogy épület H1 fokozatú védett épület. A gyakorlat az, hogy van olyan ingatlan
tulajdonos, aki figyelembe veszi a rendeletet és a felújítás előtt egyeztett az önkormányzattal, hogy milyen
munkákat lehet elvégezni. De az is igaz van olyan „új” tulajdonos, aki nem is tudja mit jelent ez és nem
foglalkozik vele. A helyi rendeletet bárki a hivatalban, illetve a honlapon is megtekintheti. Az Iskola utcai
társasházból eddig még senki nem kereste meg az önkormányzatot a védettség miatt.
Papp János képviselő:
Elmondja, hogy pont erről beszélt a testület az előző ülésen. Megkezdik az építkezést védett épületen nem
a rendelet szerint. Szerinte a bűntetés lenne a megoldás.
Óbert Gábor alpolgármester:
Úgy gondolja, hogy a védettséget komolyan kellene venni.

15

Pál Attila Nkft. ügyvezető:
Úgy gondolja, hogy az önkormányzat nem alakított ki rendet, nem tájékoztatta a polgárokat, hogy mit
tehetnek és mit nem tehetnek a védett épületek felújításánál.
Dr. Csörnyei László polgármester:
A helyi védettség már bejegyzett jog, ez lehet a tulajdonosnak hátrány is.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
A védetté nyilvánított házak, korlátozzák és egyben kötelezik is a polgárokat. Pályázati források jelentek
meg a védett házak felújítására, erre sokan védetté akarnák nyilvánítani a házukat. Javaslata, hogy az
önkormányzat építsen fel egy struktúrát. Az épület a templom műemlék környezetében van. Azt is jelezné,
hogyha egynek megengedi az önkormányzat az ilyen jellegű építést, akkor másnak is meg kell. Úgy látja,
hogy a társasház lakói sem vették figyelembe a felújítások során a helyi védettséget.
Horváth Attila bizottsági tag:
A felújítási igények megszaporodtak, bejelentés szükséges az önkormányzatnál. Utána ő megy ki helyszínre.
Véleménye, hogy a védett épületnél a homlokzaton nem lehet változtatni, ha az van védettség alatt van. A
kapott képek alapján úgy látja, hogy a módosítás az utcafronti homlokzatot érinti. Kérdés, hogy az ehhez
tartozó kertrész közös vagy az ingatlanhoz tartozik? Ha az ingatlan része vagy használati jog tartozik a
kerthez, akkor a megközelítést a tulajdonosnak kell megoldani, de ez nem változtathat a védettségen.
Sajnos megint útólag értesült az önkormányzat az átalakításról. Javaslata, hogy menjen ki egy értesítés a
védett épület tulajdonosainak a lehetőségeikről és a szabályokról.
Réthy Zsuzsanna :
Elmondja, hogy neki is van ingatlana a társasházban. Amikor a régi iskola épülete eladásra került, akkor csak
az első rész volt szolgálati lakás a többi helyiségben tantermek voltak. Azt sem tudja, hogy az épületrészt,
amikor megvette védett volt-e már. A lakásába műanyag nyílászárók lettek beépítve. A védettség kezdetét
tisztázni kell mindenképpen, mert a lakások később lettek kialakítva nem egyszerre. Igy bizonyos, hogy nem
védettségnek megfelelően kerültek felújításra, kialakításra.
Csóka Gábor kérelmező:
Elmondja, hogy amikor megvették a lakást csak jelzálogkölcsönnel tudták ezt megtenni és a bank kérte a
társasház alapító okiratát, ami akkor még nem volt. Ők készítették el. Az alapító okirat úgy rendelkezik,
hogy körbe lehet járni az épületet, de sajnos ez már nem igy néz ki. A épület mai kinézete korántsem
hasonlít a korábbi állapothoz.
Papp János képviselő:
Elmondja, hogy az 1800-as években teljesen más volt az épület kialakítása és iskolaként funkciónált. Sajnos
akkoriban a testület elkövette azt a hibát, hogy hozzájárult az épület eladásához. Holott alatta nagyon jó
pince húzodik, amit a borászok nem is javasoltak eladni páratlan klímája miatt. Úgy gondolja, hogy a
társasház többi lakóival is beszélni kell erről a problémáról.
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Leirer József lakos:
Az épületen vannak már olyan változtatások, amelyet már nem lehet visszafordítani. Szerinte kis
költségvetésből meg lehet oldani és vissza lehet állítani a védettségnek megfelelő állapotot.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
A kérelem ügyében dönteni most nem tud a testület, mert az kiterjedt a társasház többi ingatlanára is. Úgy
gondolja, hogy elsősorban a társasház képviselőjével kellene egyeztetni. Javaslata, hogy legyen egy
lakógyűlés és a társasházi tagság indokolja meg, hogy a védettség fenntartható- e? Nem gondolja, hogy ki
kellene cseréltetni az ablakokat. Amennyiben védett marad az épület az annak megfelelő egységes
kialakítást kell helyreállítani.
Horváth Attila bizottsági tag:
A társasház tulajdonosait tájékoztatni kell - a konkrét műszaki paramétereket megismerve - a jelenlegi
állapotról. A társasház alapító okiratában bizonyára szabályozásra került, hogy kinek meddig tart a
tulajdonjoga és mit használnak közösen.
Strung Nándor képviselő:
Támogatná a kérelmet, amennyiben megoldható lenne, hogy a kijárat rejtve legyen, behúzható lépcsővel.
Dr. Orbán László jegyző:
Szerinte, ami korábban el lett rontva az nem most történt. Ami feltűnő lenne az egy fix lépcső megléte.
Esetleges megoldás lehetne becsukható lépcső. A lakóház megjelenését, illetve utcafronti képét legjobban
egy lépcső rontaná el.
Sebők János képviselő:
Ha védett az épület akkor be kell a tartani a rendelet, ha nem lenne védett az épületet akkor nem kellene.
dr. Csörnyei László polgármester:
Ha úgy dönt a testület, hogy megadja a fennmaradási engedélyt akkor mások is kérhetik úgyanezt.
Javaslata, hogy fel kell venni a lakókkal a kapcsolatot, hogy milyen hiányosságok állnak fenn jelenleg. Az
önkormányzat hivjon össze egy lakógyűlést.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan - 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Csóka Gábor Hosszúhetény, Iskola 90/4 hsz alatti lakos
építmény fennmaradási ügyében a döntést elnapolja.
Felkéri a társasház közös képviselőjét arra, hogy a soron
következő testületi ülésig hívjon össze egy lakógyűlést,
amelyen az önkormányzat is képviselteti magát.
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IX.

Bejelentések, egyebek

dr. Csörnyei László polgármester:
Televíziós szolgáltatásra küldött a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. egy ajánlatot. Javaslata, hogy
eseti eseményekre legyen csak szerződés kötve a szolgáltatóval.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan - 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
83/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. szolgáltatási
szerződési ajánlatát nem fogadja el. A műsorszolgáltatóval
témától függően a jövőben csak eseti megbízást köt.
Megbízza a jegyzőt, hogy a szolgáltatót értesítse a testület
döntéséről.
dr. Csörnyei László polgármester:
Az igazgatónő tájékoztató levelét megkapta a klímaberendezés jól működik a beszerelt teremben.
Igazgatónő kérése, hogy a további felső tantermekbe is kerüljön beszerelésre a klíma.
Leirer József:
Elmondja, hogy az ablakokat nyithatóvá kellene tenni. Az árnyékot adó fákat sem kellett volna kivágni.
Papp János képviselő:
A fák nem értek fel a felső szint ablakainak magasságáig. Az árnyékolást még mindig jobb megoldásnak
tartja.
Pál Attila Nkft. ügyvezető:
Elmondja, hogy a klíma beszerelése pozitív tapasztalatokat hozott és javaslata további klímák beszerelése.
Az árnyékolás nem lenne olcsóbb és hatékonyabb, mint a klímás hűtés.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Javaslata, hogy az árnyékolás és a klímaberendezés további beszerelése párhuzamosan történjen a további
helyiségekbe. Ennek tapasztalatát is meg kell vizsgálni.
Óbert Gábor alpolgármester:
Egyetért dr. Herbert Tamás képviselő javalatával.
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Dr. Csörnyei László polgármester:
Javaslata, napvitorla felszerelése, ami gyors, leszerelhető és a jelenlegi kialakításuk már nagyon hatékonyan
véd a naptól.
Sebők János képviselő:
Javaslata, esetleg gyorsan növő hársfák ültetése az árnyék bíztosításához.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
84/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Hosszúhetényi Általános Iskola 3. emeleti termeinek
hűtésére napvitorlát szereltett fel. A testület a
klímaberendezés vagy árnyékolás további felszereléséről a
gyakorlati tapasztalatok alapján dönt.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
Pál Attila Nkft. ügyvezető

Strung Nándor bizottsági elnök:
Ismerteti a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság tájékoztatóját a 2018. május
11-én megtartott községi határszemle tapasztalatairól.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

85/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi
Bizottság tájékoztatóját a határszemle tapasztalatairól
tudomásul veszi.
dr. Orbán László jegyző:
Csanádi Szilvia Fő utca 38/c szám alatti lakos önkormányzati bérlakás nyílászáró cseréjére adott be
kérelmet. Javaslata, hogy az NKft. mérje fel a nyílászáró igényt és adjon egy költségvetést a nyílászáró
cserére a testület részére.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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86/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Csanádi Szilvia Fő utca 38/c hsz. Alatti lakos
kérelmét elfogadja azzal, hogy a Hosszúhetényi
Településfejlesztési Nonprofit Kft. mérje fel az
önkormányzati bérlakás nyílászáró igényét, készítsen
költségvetést a költségekről.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Pál Attila Nkft. ügyvezető
dr. Csörnyei László polgármester:
Álmosd Község Önkormányzata felhívást intézett a képviselő-testület felé, melyben a Bocskaiszabadságharc „zarándokútja” néven megjelölt Bocskai-emlékműhöz vezető út mindkét oldalát őshonos
fákkal kívánja beültetni. Minden fa egy-egy támogató, és egy-egy kiválasztott korabeli hős harcos nevével
kerül megjelölésre névtáblán. Ehhez kérne segítő támogatást.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

87/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Álmosd Község Önkormányzat részére 10.000.,-Ft
támogatást nyújt a Bocskai–emlékműhöz vezető út
őshonos fa telepítésére. Megbízza a polgármestert, hogy a
testület döntéséről értesítse Álmosd Község polgármesterét
és intézkedjen a támogatás utalása iránt.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester

dr. Orbán László jegyző:
Bacskay László Hosszúhetény, Ormándi u. 51/B lakos lakóingatlanához közúti forgalom elől elzárt magánhíd
és gépkocsibehajtó építéséhez patakkezelői hozzájárulást kér. Az ingatlanát jelenleg egy hosszú zúzalékos
úton tudja megközelíteni, ami az elmúlt években a gépkocsijában anyagi károkat okozott. Az építés
költségeihez a képviselő-testület támogatását kérte.
Horváth Attila bizottsági tag:
Úgy tudja egy patakot áthidaló híd építéséhez vízjogi engedély szükséges. Ezzel rendelkezik Bacskay László
ezt kellene megtudni.
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Dr. Orbán László jegyző:
Jogilag a közterületen lévő híd az önkormányzat tulajdona.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Javaslata, hogy a támogatáshoz a költségvetést nyújtsa be a kérelmező. A szükséges engedélyek beszerzése
megléte után döntsön a testület a hozzájárulásról.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Bacskay László Hosszúhetény, Ormándi u. 51/b hsz. alatti
lakos kezelői hozzájárulási kérelme ügyében a soron
következő testületi ülésen dönt. Felhívja a kérelmezőt, hogy
készítsen a beruházásról részletes költségvetést, valamint
nyilatkozzék arról, hogy a hidat kizárólagosan kívánja
használni vagy közforgalmi célra is átengedi.
Határidő: 2018. június 15.
Felelős: dr. Orbán László jegyző
Dr. Orbán László jegyző:
Elmondja, hogy megkeresés érkezett dr. Mérész Győző ügyvéd úrtól a kisújbányai 1706 hrsz ingatlan
adásvételi ügyében. Az ingatlant Czéh-Tóth Imre Pécs, Bárány út 2. hsz alatti lakos kívánja megvásárolni
900.000,-Ft-ért. Mivel az ingatlan a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetben helyezkedik el az önkormányzatnak
elővásárlási jog van rá. A képviselő-testületnek nyilatkoznia kell kíván – e az elővásárlási jogával.
Érdemes megvenni 900.000,-Ft-ért?
Strung Nándor képviselő:
Nem építési telek nem javasolja.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

89/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a hosszúhetényi 1706 hrsz ingatlanra nem
kíván elővásárlási jogával élni.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy értesítse a jogi képviselőt
a testület döntéséről.
Határidő: 2018. június 8.
Felelős : dr. Orbán László jegyző
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Pál Attila Nkft. ügyvezető:
Elmondja, hogy megérkezett a Viadprodukt Kft-től a gyalogosátkelőhelyek tervezésére az ajánlat.
A tervező három verziót készített a Fő utca és az általános iskola csomóponton létesítendő
gyalogosátkelőhelyek kialakítására.
1. A zöldségesnél a patak hídjánál 6 m hosszon felfestett gyalogos átjáró elhelyezése. Az iskola és
mezőgazdaság felé vezető úton 12 m hosszon felfestett gyalogos átjáró elhelyezése, esetleg napelemes
villogóval. A Fő utca bolttal szemközti oldalán 35 m hosszon új gyalogjárda építése, A boltnál a patak
hídjánál 3 m hosszon felfestett gyalogos átjáró elhelyezése, mely csatlakozik az új gyalogjárdához. Az
érintett területen az előírt közúti táblákat el kell helyezni.
2. A zöldségesnél a patak hídjánál 6 m hosszon felfestett gyalogos átjáró elhelyezése. Az iskola és
mezőgazdaság felé vezető úton 7,10 m hosszon íves forgalomcsillapító elem beépítése, esetleg napelemes
villogóval. A Fő utca bolttal szemközti oldalán 35 m hosszon új gyalogjárda építése, A boltnál a patak
hídjánál 3 m hosszon felfestett gyalogos átjáró elhelyezése, mely csatlakozik az új gyalogjárdához. Az
érintett területen az előírt közúti táblákat el kell helyezni.
3. A zöldségesnél a patak hídjánál 6 m hosszon forgalomcsillapító elem beépítése. Az iskola és
mezőgazdaság felé vezető úton 7,10 m hosszon íves forgalomcsillapító elem beépítése, esetleg napelemes
villogóval. A Fő utca bolttal szemközti oldalán 35 m hosszon új gyalogjárda építése, A boltnál a patak
hídjánál 3 m hosszon forgalomcsillapító elem beépítése, mely csatlakozik az új gyalogjárdához. Az érintett
területen az előírt közúti táblákat el kell helyezni.
A tervező tájékoztatott, hogy a 3. sz. tervezetet a Magyar Közút NZrt. Baranya Megyei Igazgatósága nem
támogatja.
Pál Attila Nkft. ügyvezető:
A forgalomcsillapító elemek beépítését a Magyar Közút NZrt. nem támogatja, ezért a javaslata a felfestett
gyalogos átkelők kerüljenek kialakításra, valamint a gyalogjárda építése. Megkeresi a Viaprodukt Kft-t, hogy
a módosítás szerint tervezze át az ajánlatát.
Dr. Orbán László jegyző:
Véleménye szerint a legegyszerűbb megoldást kellene választaniuk, mivel az jár a legkisebb költséggel.
Javaslata a zebra helyének kialakítására tett módosító javaslat áttervezése.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2018.(V.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Viaprodukt Kft. által adott
gyalogátkelőhely kiviteli tervváltozatokat. A képviselőtestület a tervezeteket a jelenlegi formában nem
fogadja el. Felkéri a tervező kft.-t, hogy a
tervdokumetációkat dolgozza át és a módosító
javaslatot küldje meg. Megbízza a Hosszúhetényi
Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét,
hogy a testület döntéséről értesítse a tervezőt.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Attila Nkft. ügyvezető
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Dr. Csörnyei László polgármester:
Kadecskáné László Katalin kisújbányai lakos:
Kisújbányán a Klumpást üzemelteti. 2010-be vették meg a házat, azóta használják a mögötte lévő utat, ami
nincs hivatalosan úttá nyilvánítva. Milyen eljárás keretében történhet ez meg? Nincs vezetékes víz és
szennyvízelvezetés, -amit tudtak- , amikor megvették. Kérdése, hogy esetleg van rá mód, hogy Kisújbánya
településrész legyen, akkor talán tudnának pályázni erre?
Nincsenek szemetesgyűjtök kitéve, ami az oda látogatók számára is problémát jelent nem tudják hová
dobni a szemetet. Nyilvános WC sincs az ő mosdójukat nem tudják biztosítani nagy létszámú csoportok
számára. Az út is nagyon rossz állapotban van ennek felújítása várható-e közeljövőben?
Nagy szükség lenne egy Kisújbányát jelző tábla kihelyezésére a Zobákpuszta komlói oldalára.
Strung Nándor képviselő:
Az út létezik, valóban nincs lejegyezve, magánterületen megy végig. A rendezési tervben is feltüntetésre
került.
A DRV-től már kértek egy véleményt a vezetékes vízhálózat és szennyvíz kiépítésére. Az ivóvíznél az a
probléma, hogy túl hosszú a vezeték és kevés a fogyasztó, ezért a víz panghat a vezetékben. Helyi kis
vízművet és szennyvíztisztítót lehetne építeni. Az idei évben a kis vegyesbolt felé vezető útszakaszon
építenek szilárd burkolatú utat.
Sebők János képviselő:
Pályázatot nyújtottak be egy Turisztika Fogadóépületre Kisújbányán. Az építményben nyilvános WC is lesz.
Dr. Csörnyei László polgármester:
A településrésszé válással nem lenne több lehetőség pályázatoknál, szerinte a lakók rosszabbul járnának.
Püspökszentlászló is szerette volna a településrésszé nyilvánítást, de végül is átgondolták és lemondtak
róla. A szemetes kukákat az Nkft. kihelyezi a közterületre.
Pál Attila Nkft. ügyvezető:
A tábla kihelyezésével kapcsolatban elmondja, hogy a közútra csak kezelő hozzájárulásával lehet elhelyezni
információs táblát. Esetleg irányjelző táblát fel lehetne szerelni.
Dr. Csörnyei László polgármester:
A 010 hrsz ingatlan területére folyamatosan illegálisan szemetet raknak le. Ennek megállítására, kamera
felszerelését javasolja.
Pál Attila Nkft. ügyvezető :
Az árajánlat kért 3 webkamera felszerelésére és a tervezésre, ami 600.000Ft-ba kerülne. Nem javasolja a
felszerelését, mivel nem tisztázott, hogy a felvételek alapján eljárást lehet indítani az illegális
szemétlerakókkal szemben. A Hármashegy utca felől esetleg egy sorompót lehetne elhelyezni.
Szorgalmazza, hogy a területet a polgárőrök és a mezőőr is ellenőrizze.
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Dr. Csörnyei László polgármester:
Megkeresi a Hosszúhetényi Polgárőr Egyesület vezetőjét egy állandó megfigyelésre.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Elmondja, hogy a vasútállomásnál a Hosszúhetény táblát elvitték. Az ottani lakos szerint a Máv dolgozói
voltak.
Dr. Csörnyei László polgármester:

Több hozzászólás hiányában – megköszöni a részvételt – és az ülést bezárja.

K. m. f.

Dr. Csörnyei László
polgármester

Dr. Orbán László
jegyző

