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További érdeklődők:
Polgármesteri Hivatal 3 fő dolgozó,
ASZAK 9 fő dolgozó,
Arlói Tengerszem Óvoda 2 fő dolgozó,
Lakosság részéről 8 fő

Vámos Istvánné dr.: Pár fiatalnak küldtünk meghívót, akik a közösségi
portálon negatív kritikát fogalmaztak meg. Lehetőségük lett volna eljönni, és
tájékozódni, de nincsenek itt. Nagyon felbosszant, ha valaki pejoratívan
nyilatkozik a szülőfalujáról. A falun végigjárva mindenki láthatja a
gyarapodást. Úgy óvjuk a falu értékeit, hogy az nem kerül pénzébe az
önkormányzatnak.
Ebben a pillanatban már folyik az önkormányzati bérlakás szigetelése, a
csárda tetőjavítása, téliesítése. A mezőgazdasági programnak köszönhetően
75 q zöldséget adtunk le a konyhának, 1,4 MFt értékben. Ez jelentős
vállalkozása volt az önkormányzatnak. 3,5 ha-t műveltünk meg, mely területet
növelni szeretnénk. Az Ady úton 16 e m2 területet fogunk még művelni.
A munkahely teremtés fontos eszköze, hogy megfelelő infrastruktúrával
rendelkezzen a település. A szennyvíz elvezetés még nem áll rendelkezésre,
de a pályázat előkészítő szakasza már lezárult. A megvalósítási szakaszra
majd később kerül sor.
Már nem kötelező az önkormányzatnak háromnegyed éves beszámolót
készíteni, ennek ellenére készítettünk egy tájékoztatót a képviselő-testületnek.
Takarékos gazdálkodás folyik az önkormányzatnál.
Tájékoztatom a lakosságot arról, hogy a hulladék gazdálkodási rendeletünket
ma fogadja el a képviselő-testület, október 1-jétől a ZV Kft. megkezdte
működését. 2015. január 1-jétől a lakosságnak fizetnie kell a hulladék
szállításért.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízről is beszélnünk kell.
Jelenleg az ÉRV látja el ezt a szolgáltatást. Rengeteg illegális szennyvíz
kibocsátás történik. A szennyvíz beruházás előkészítő szakaszában vállalnunk
kellett, hogy az ivóvíz be legyen kötve minden házba.
Az arlói tó nagy természeti kincs. A tói területeket belterületté nyilvánítottuk
annak érdekében, hogy oda is kivihessük a szennyvíz csatornát.
A mai testületi ülésre elkészült a közterületek elnevezéséről szóló
rendeletünk. A régi közterület elnevezések nem maradhatnak fenn, a Ságvári
teret át kell neveznünk. Javaslat érkezett a nevére, Széchenyi István térre
javasolják módosítani. Érkezett egy megkeresés, miszerint dr. Csépány László
plébános úr emlékére hozzunk létre valamit. Az Ő nevéhez fűződik a Parókia
társadalmi munkában történő felépítése. A templom és az Ady út közötti
sétányt lehetne róla elnevezni. Kérem a kérdéseket, észrevételeket.
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Berencsi Gergely: A Hódos patak nagyon el van rakódva, fel van töltődve.
Szerencse, hogy nem volt esős idő. A Jobbik ingyenes egészségügyi
szűréseket szervezett, és szervez. A faluház kishelyiségét kaptuk meg e célra,
amiért minden alkalommal fizettünk. Esetleg nem lehetne a következőkben
ingyen megkapnunk a helyiséget? A terembérlet az egész faluházra
vonatkozik, mi csak a kishelyiséget kérjük. Még szeretnénk ilyen szűrést
végezni, a lakosok nagyon örülnek ennek a lehetőségnek.

Vámos Istvánné dr.: A patakot mindig megnéztem, amikor a nyáron sok eső
esett. Tavaly áprilisban írtam az első levelet a patak ügyében, válaszra sem
méltattak. Nincs pénz, nem tudják elvégezni a munkát. Tisztában vagyok vele,
hogy a patak nem önkormányzati tulajdon, tehát birtokháborítást követnénk el
a munka során. Kértem gépet tőlük a munkához, azt a választ kaptam, hogy
nincs. Egy ilyen gép bérleti díja óránként 30 eFt. Legutóbb azt az ígéretet
kaptam, hogy Ők fognak pályázni a munkálatok elvégzésére. Az egészségügyi
szűrést nagyon sokan igénybe vették. Mindenki fizet bérleti díjat, nem
engedhetjük meg, hogy egy gazdasági társaság ne fizessen. Magyarországon
mindenhol ingyenes a szűrés, fedezi a TB. Kevés náluk az igénybevétel, ezért
kitelepülnek településekre, majd lehívják rá a támogatást.

Berencsi Gergely: Egyértelműen nincs rá lehetőség?

Vámos Istvánné dr.: Képviselő-testület előtt majd megtárgyaljuk a
lehetőséget.

Balázs Réka: A Gagarin út állapota borzasztó. A kátyúkat fel lehetne-e
tölteni? Hóesés után balesetveszélyes.

Vámos Istvánné dr.: A múlt évben szórtunk rá salakot, vaskorlátot
építetttünk. Egyetértek vele, de már nincs anyagi lehetőségünk. Az utak
építésére nyújtottunk be igényt, a Gagarin utat is bevesszük ezek közé.

Lipárdiné Ország Erzsébet: A Táncsics telepen felbontották a járdát, még
nem került újra lerakásra. A Zrínyi úttal párhuzamos utcáról van szó.

Papp Sándor: A Petőfi telep és Táncsics telep között már nem lehet átmenni
a kishídon, életveszélyes.

Vámos Istvánné dr.: Meg kell szüntetni az átjárást.

Papp Sándor: A Kassai úton nagyon gyorsan közlekednek az autók. Járdát és
fekvő rendőrt szeretnének kérni az ott lakók.
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Vámos Istvánné dr.: Forgalom korlátozó táblával lehetne megoldani. Az ott
lakók közlekednek azon az úton, menjenek lassabban. Járdát akkor lehet
csinálni, ha lesz a költségvetésben pénz erre. Árok sincs, azt kiásathatja az
önkormányzat, de utána a lakóknak kell karbantartani.

Bíró Ferenc: A csapadékvíz elvezetés biztosított, a Kassai út elején van
áteresz. A Telepek közötti átjárót mindig csak megtűrte az önkormányzat,
saját felelősségére használta mindenki.

Tengely László: Az emberek felé információkat kellene eljuttatni, mert
tudatlanok az önkormányzat dolgaival kapcsolatban. Megépült a
Kézművesház, ezzel kapcsolatban egy pár dolgot észrevettem.

Vámos Istvánné dr.: Majd ezt testületi ülésen kérem elmondani. Köszönöm
a részvételt mindenkinek, a Hivatalban folytatódik a képviselő-testületi ülés.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester                                                                                            jegyző

Solymosi Katalin
jegyzőkönyvvezető


