JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. július 5-én, Tiszagyulaházán, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének, a Művelődési Házban megtartott rendkívüli, nyilvános Képviselőtestületi üléséről.
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Mikó Zoltán polgármester: Sok szeretettel köszönti a megjelenteket a Képviselő-testületi
ülésen.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, jelen van 5 fő megválasztott
képviselő.
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a mai ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv
készül, melynek vezetésével Mészárosné Szincsák Máriát bízza meg.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalására.

Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Munkások utca lakói véleményének közvetlen megismerésére
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (a szavazásban 5
fő vett részt) - egyetért a napirendi pont tárgyalásával.
1./
Előterjesztés a Munkások utca lakói véleményének közvetlen megismerésére.
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a jelenlévők, hozzászólási szándékaikat
kézfelnyújtással jelezzék. Megkéri a Munkások utca lakóit, mondják el problémájukat,
véleményüket.
Mezei Józsefné: Elmondja, hogy az út és a járda is járhatatlan, a vízelvezető árkok is tragikus
állapotban vannak. Neki annyi lenne a kérése, hogy valamelyik út járható legyen, vagy a
járda, vagy a kövesút. Lehessen közlekedni.
Mikó Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy amióta szervezetten történik a
szemétszállítás, azóta nagyon megromlottak a település útjai. A hetente bejáró 20 tonnás
teherautó nincs jó hatással az utak állapotára. Sajnos ebben az évben már nem is üresen jön,
hanem a szomszédos település szemetével megrakva. Annak idején ezek az utak nem erre
lettek tervezve, építve, hanem személyforgalomra.
Pályázati lehetőség utak építésére eddig sajnos nem volt, most is nagyon csekély összegre
lehetett pályázni, mindössze 15 millió forintra, amely még nem is biztos, hogy nyer. Egy
kilométer meleg aszfaltos út építése 10 millió forintba kerül. Nincs lehetőség utakat építeni.
Az utak rossz állapota miatt más utca lakóinak (Zrínyi, Kinizsi, Jókai, Bartók, Ady, Rákóczi)
is ugyanaz a véleménye, mint a Munkások utca lakóinak.
Már levél is ment a Közlekedéspolitikáért felelős Államtitkár Úrnak a Kossuth utca kapcsán
és válaszlevelében azt írta, hogy tisztában van az állapotokkal, de egyelőre nincs lehetőség
útfelújításra. Ha lesz, a kis települések is szóba jönnek.
Amíg nincs komolyabb pályázati lehetőség, addig be kell érni a zúzott kővel való kátyúzással.
Képviselő társaihoz fordul, kíván-e valaki szólni az ügyben.
Megyesi Elemér képviselő: Egy kompromisszumos javaslatot szeretne előterjeszteni.
Megkeresésükben azt írják, hogy a Munkások utca teljes szakaszáról tiltsák ki a
mezőgazdasági gépeket. Ezt minden további nélkül megtehetik, ki lehet tiltani. Átgondolták-e
azt, hogy ebben az esetben nem lehet kertet szántani, nem lehet fát bevinni, mert ezek a
műveletek is nagy gépekkel történnek. Célforgalomról nincs szó ebben a kérelemben.
Javasolja, hogy írjanak levelet a mezőgazdasági vállalkozóknak, hogy átmeneti forgalomként
egyáltalán ne használják azt az utcát. Bár nagyon jól tudja, hogy igen ritkán járnak arra.

Rausch Jánosné: Tudomása szerint annak idején csak a Munkások utca lakói fizettek az út
megépítéséért.
Dobos Lászlóné alpolgármester: Elmondja, hogy nem jól tudja, mert több más utcán is
fizettek az emberek az út megépítéséért. A Bartók, a Zrínyi, a Kinizsi utcán ugyanúgy készült
el az út. Hiába van kint a súlykorlátozó tábla, átnéznek rajta, és így már a Kossuth utca
állapota is rohamosan romlik.
Rausch Jánosné: Miért nincs szigorúbb és sűrűbb rendőrségi ellenőrzés a településen?
Büntessék meg a túlsúlyos teherautókat.
Mikó Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy a rendőrség ellenőrzése nem csak
Tiszagyulaházából áll, nem lehetnek itt a nap huszonnégy órájában. Több helyre írt már
levelet ezzel kapcsolatban, de nem történik semmi. Ígéretek vannak, de azt kellene tudomásul
venni, hogy mit lehetne, mit tudunk megcsinálni a mi saját eszközeinkkel, saját erőből, mert
másra egyelőre nem számíthat a község.
Kovács Dezső Munkás utcai lakos: A célforgalommal kapcsolatban elmondja, hogy a
kamerák felvételeit, amely rögzíti a rendszámot, el kell küldeni a rendőrségnek, az kiküldi a
bírságot kétszer, háromszor, utána már nem lesz kedve az illetőnek a községbe behajtani.
Mikó Zoltán polgármester: Megkérdezi a rendőrséget, hogyan működik ez a dolog.
Hudák Barnabás Munkás utcai lakos: Az a problémája, hogy a traktorok esős időben ezen
az utcán jönnek fel a földekről sárosan, hogy mire a fő utcára érnek, tiszták legyenek. Szerinte
a legfőbb probléma még az, hogy a padka magasabb, mint az út. Emiatt nem folyik le a víz.
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy Tiszadob polgármestere kereste meg egy
konzorciumi partneri lehetőséggel egy közút állagjavító programba. Ezzel lehetőség lenne az
utak padkájának legyalulására az árkok felé, mert amíg magasabb a padka, visszafolyik és
megáll a víz. Cserébe a konzorciumi partnerségként ezekre a munkálatokra megkaphatjuk azt
a gépezetet, amellyel legyalulhatóak az útpadkák.
Kovács Dezső Munkás utcai lakos: Kábelezés miatt a saját maga által lerakott átfolyó csövet
összenyomták, így nem folyik el a víz.
Mikó Zoltán polgármester: Ígéretet tesz arra, hogy visszatérnek, megnézik, kijavítják a
hibát a közmunkásokkal. Az utcák járdalapozását itt fogják kezdeni.
Losonczi Szilvia Munkás utcai lakos: Panaszában elmondja, hogy mindenből kimaradnak,
annyira az utca végén laknak. Sem járda, sem út nincs már. Betegszállító, mentő nem tud már
addig bemenni, a kukát is ki kell húzni, mert nem megy addig a teherautó. Mintha már nem is
Tiszagyulaházához tartozna az a rész.
Mezei Józsefné Munkás utcai lakos: A vízelvezetés sem megoldott, mert mindig hozzá, az ő
háza alá folyik be a víz.
Rausch Jánosné: A kanális partján nagy a parlagfű, nem kaszálja senki. Ráadásul
büdösödnek a belefulladt állatok, mert nem tudnak kijönni belőle. Rengeteg a szúnyog,
képtelenség megmaradni a kertekben.

Mikó Zoltán polgármester: A vízügynek évek óta könyörögni kell, hogy vizet engedjen a
csatornába. Az utcában kialakult állapotokhoz nagymértékben hozzájárult az a vállalkozó is,
aki a pályázati munkálatokat végezte a belvíz elvezetés kapcsán. Sajnos nem lehet boldogulni
vele, nem javítja ki maga után a hibákat.
Megyesi Elemér képviselő: Visszakanyarodva az eredeti problémára, megígéri, hogy a
mezőgazdasági vállalkozók egyáltalán nem fogják használni azt az utat. Javasolja, tegyenek ki
az utca mindkét végére súlykorlátozó táblát. A legnagyobb ellensége útjainknak a
szemétszállító autó. Ezek alap nélküli utak, amelyek nem ilyen teherforgalomra lettek
tervezve.
Szabó Sándorné képviselő: Elmondja, hogy táblák kihelyezésével semmit sem érnek el.
Előtte is kint van, de átnéznek rajta.
Hudák Barnabás Munkás utcai lakos: Szerinte tehát, amíg magasan van a padka jó út nem
lesz az utcában. Ha nyer az útfelújításra beadott pályázat, a Munkás utca remélhet-e valamit?
Mikó Zoltán polgármester: A sorrendet a képviselő-testület fogja eldönteni. Addig is
megpróbálnak apróbb javításokat végezni, a felvetett problémákra megoldást találni.
Akik nem tudtak eljönni a Képviselő-testületi ülésre, írásban ők is megkapják a döntést
ugyanúgy, mint akik az ülésen részt vettek.
Képviselők és a megjelentek részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát.
Felkéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Munkások utca lakóinak kérelméről szóló
határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon:

A képviselő-testület a Munkások utca lakóinak kérelméről szóló előterjesztést, 5 igen
szavazattal (a szavazásban 5 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

T I SZA G Y UL A H Á Z A K ÖZ SÉ G Ö NK OR M Á NY Z A T A
K É PV I SE L Ő -T E ST ÜL E T É NE K
48/2016. (VII. 05.) számú határozata
a Munkások utca lakóinak kérelméről
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Munkások utca lakóinak
kérelmének ismeretében és meghallgatva az utca lakónak véleményét is úgy határoz, hogy az
önkormányzat kezelésében lévő Munkások utcán forgalomkorlátozást nem vezet be.
Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszagyulaháza község közigazgatási területén tevékenységet
végző mezőgazdasági vállalkozók figyelmét levélben hívja fel arra, hogy elsősorban a

Munkások utcán az átmenő forgalmat lehetőleg kerüljék, ugyanakkor a levélben más, rossz
állapotú önkormányzati utca állagmegóvására is fel kell hívni a figyelmet.
Ezzel egyidejűleg a helyi újság következő számában a lakosság is kapjon tájékoztatást az
önkormányzati utak állapotának fokozott védelméről.
A Munkások utcán fel kell mérni az árkok és a járda állapotát, ahol beavatkozás szükséges, ott
annak módját és a költségek fedezetét tervezni kell.
Amennyiben az önkormányzat a saját előállítású járdalapokkal megkezdi a községben a
járdák kiépítését, úgy a munkálatokat a Munkások utcában kell kezdeni és elsőként ennek az
utcának a járdáját kiépíteni.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket tájékoztassa a testület döntéséről.
Határidő: azonnal és esedékességkor

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

a) Szennyvízrákötési kérelem

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy érkezett egy szennyvíz rákötési kérelem az
Önkormányzathoz. Egy helyi lakos, mint magánszemély szeretne a szennyvízhálózatra
csatlakozni. Ennek kapcsán derült ki, hogy nincs érvényes határozat ennek díjáról.
Felkéri a képviselő-testületet hozzon határozatot ezzel kapcsolatban.
Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy az utolsó határozat 2013-as, amely
csak a 2013-as évre szól, és ingyenes volt a rákötés.
Megyesi Elemér képviselő: Véleménye szerint jó lenne, ha minél többen rácsatlakoznának a
szennyvízhálózatra, nem feltétlenül szabna ennek árat.
Dobos Lászlóné alpolgármester: Támogatja az előtte szóló képviselőt, miszerint maradjon
ingyenes a rákötés.
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Felkéri a képviselőtestületet, hogy aki egyetért, a szennyvízrákötés ingyenessé tételéről szóló határozati
javaslattal kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselő-testület az a szennyvízrákötés ingyenessé tételéről szóló előterjesztést, 5 igen
szavazattal, (a szavazásban 5 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

T I SZA G Y UL A H Á Z A K ÖZ SÉ G Ö NK OR M Á NY Z A T A
K É PV I SE L Ő -T E ST ÜL E T É NE K
49/2016. (VII. 05.) számú határozata
a szennyvízrákötés ingyenessé tételéről
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a magánszemélyek részére az
szennyvízrákötést ingyenessé teszi, a hálózatra történő csatlakozásért a testület ellenkező
tartalmú döntéséig fizetni nem kell.
Felkéri a polgármestert, hogy a lakosságot tájékoztassa a testület döntéséről.
Határidő: azonnal

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

Mivel az ülésen egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mikó Zoltán polgármester az
ülést bezárta.

K. m. f.

Mikó Zoltán
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

