Jegyzőkönyv
Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 13-án
17.00 órai kezdettel – a Kultúrház épületében – megtartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:
Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila alpolgármester, Burján Tamás, Kovátsits
Attila, Mák Ferenc, dr. Mészáros Tibor, Stark Ernő képviselők; dr. Kránitz Péter körjegyző,
helyi lakosok (jelenléti ív alapján), Nagy Szilvia jegyzőkönyvvezető.
N a p i r e n d:
1. Az egészségügyi ellátás helyzete településünkön, az Egészségház jövőbeli működése
Meghívott előadók: dr. Kóta Erika háziorvos, dr. Mészáros Tibor fogorvos, Némethné Varga
Zsuzsanna védőnő
2. Általános kérdések és hozzászólások
Majthényi Tamás polgármester: Köszöntök minden érdeklődőt Halászi Község
Önkormányzatának mai közmeghallgatásán. Megállapítom, hogy a közmeghallgatás
határozatképes, mivel azon mind a 7 képviselő jelen van. Idén megvalósult egy nagyon fontos
beruházás településünkön, elkészült az Egészségház, ahol a közeljövőben megkezdődik a
háziorvosi, fogorvosi, védőnői rendelés. Továbbá a gyógyszertár is oda fog költözni. Ez a
téma lenne jelen közmeghallgatásunk aktualitása. Szeretném külön köszönteni dr. Kóta
Erikát, háziorvosunkat, Némethné Varga Zsuzsanna védőnőt, valamint dr. Mészáros Tibor
fogorvost. Kérem hallgassák meg az egészségügyi szolgáltatásunkról, ellátásunkról szóló
tájékoztatót. Felkérem Erika doktornőt, hogy tájékoztassa a megjelenteket.
dr. Kóta Erika: Nagyon köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit. Bármilyen hihetetlen,
16 éve vagyok Halászi község területi köteles háziorvosa. Ez azt a kötelezettséget rója rám,
hogy reggel 7-től délután 4 óráig a faluba elérhető legyek és a falu területén adódó teendőket
ellássam. A mobiltelefonszámom is és az otthoni számom is nyilvános. A fennmaradó
időszakban ügyelet, illetve a mentő látja el a sürgősségi eseteket. A mentőszolgálat hívását
tekintve nagyon sokat fejlődött a falu az idekerülésem óta. 2500 bejelentett kártyás halászi
betegünk van és 500 fő, akik a vendégmunkásokból adódnak. Szeretnék megkérni minden
munkáltatót és szállásadót, hogy a bejelentkezéskor tudatosítsák az egészségügyi szolgálat
minkéntjét, tehát a háziorvosi rendelést, elérhetőségét, az ügyelet helyét és elérhetőségét, a
mentő számát és a pontos lakcímet. Előre is köszönöm, ha ebben segítenek nekünk. Az új
rendelőbe, jól látható helyre ki fogjuk írni a segélyhívó számokat. A kevésbé ismert
segélyvonalakat itt elmondanám. Az új uniós lelki-segély ingyenes, mobilról is hívható, 24
órás telefonszáma 116-123. Ezt azért is érdemes tudnunk, mert sajnos minden évben megvolt
a falu öngyilkosa. Tudjunk arról, hogy van egy 24 órás toxikológiai tanácsadó szolgálat.
Helyileg a Heim Pál Kórházban van. Ez is egy ingyenes, 80-as szám. Kint lesz a rendelőben
szóróanyagban is és réztáblán is. Mosonmagyaróváron elérhető egy gombaszakértő
kolléganő, Kissné Vida Éva. Az ő mobiltelefonszámát is nyilvánossá fogjuk tenni.
Napi 80-100 fő az átlag betegforgalmunk. Az egészségügyi szolgálatunk 16 éve plusz
lehetőségeket ad a falunak, amelyek a többi faluban nincsenek. Büszkén számolhatok be arról,
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hogy nálunk van helyi vérvétel, gyermekorvos konzultáns, iskolaorvosi feladatokat ellátó
iskolaegészségügyi szakorvos, gyermekgyógyász szakvizsgával rendelkező gyermekorvosi
ellátás, és a folyamatos körzeti nővéri áldozatkész munka, amiről nem minden falu számolhat
be. Olyan plusz dolgok ezek, amelyet az Önkormányzat maximális segítsége tesz lehetővé. A
gyermekorvosi konzultáns munkájának anyagi vonzata van, amelyet az Önkormányzat vállal.
Az itt létem alatt az Önkormányzattal a kapcsolatunk mindvégig nagyon kiegyensúlyozottnak,
támogatónak mondható. Külön kiemelném az Önkormányzat szociális tevékenységre
vonatkozó nagyfokú áldozatkészségét, ugyanis a legtöbb közgyógyigazolvány kiadása,
ápolási segély, szociális segély megállapítása és ehhez még egy falubusz is Halásziban van. A
környező falvakat körbehelyettesítve csak egy-egy közgyógyigazolványt láttam elvétve.
Óriási dolog, amit ez a falu nyújt nekünk. Nincsen ellátatlan egyedülálló ember. Akinek
nincsen hozzátartozója, segítő családtagja a falubusz és Nagy Péter segítségével bárhova
eljuttatjuk. Kihangsúlyoznám, hogy a falubuszt csak olyan betegek esetében tudjuk igénybe
venni, akik mögött nincsen család, vagy hozzátartozó a közelben.
Nagy karácsonyi ajándékot kaptunk, az új Egészségházat, mely nagyon szép. Most folyik a
belső berendezkedés. Próbáljuk a legjobb tudásunk szerint, szívünket-lelkünket beletéve a
legkényelmesebbé és pörgővé tenni a betegellátás érdekében. A háziorvosi szolgálat négy
helységben fog dolgozni. Ez jelent egy várót, egy recepció, injekciókezelő helységet, egy a
mostani rendelőnek megfelelő helységet és egy fektető szobát. Itt a rosszullétes beteget meg
tudjuk figyelni, illetve meg tudjuk vele várni ott a mentőt. És ebből a helységből egy hátsó
folyosón keresztül rögtön a mentőbe tudjuk kísérni. Az még egy további konzultáció
eredménye lesz, amit a mentős kollegákkal fogok lefolytatni, hogy olyan fektető ágyat
szerezzünk be, amit kitolnak és ott teszik be a mentőbe a beteget, vagy ragaszkodnak ahhoz,
hogy behozzák a mentőágyat. Ezeket most, a legelején kell eldöntenünk, hogy később a
legnagyobb kényelmet tudjuk biztosítani.
Sajnos az informatika betörése ilyen ódivatú embereknél, mint a mi szolgálatunk, nem jelent
nagy örömöt. Internethez van kötve a munkánk. Össze vagyunk kötve az OEP-pel,
tulajdonképpen ezáltal ellenőriznek bennünket. Nagyon fontos információ a lakosság részére,
hogy táppénzbe vételhez aznap kell beírni a beteget a számítógépbe. Ha valakinek olyan
betegsége van, hogy nem tud bejönni, telefonáljon be. Nem engedi a gép, hogy én
visszamenőleg táppénzbe vegyem. Ugyan így van a gyerekeknél az igazolás is.
Azt mindannyian tapasztaltuk, hogy a kórházi segítség ilyen-olyan okoknál fogva egyre
kevesebb. Ezért gondoltam, megemlítem, hogy a családok összefogása és az itthoni
betegápolás segítése nagyon szükséges. Koncentráljunk erre, mert sajnos vannak családok,
ahol ez nem valósul meg. Az idős, érelmeszesedett, agykárosodott, térben-időben nem
teljesen orientált időseinket nem tudják úgy elfogadni, hogy ez egy állapot, ez egy betegség.
A nagyinak ugyanolyan helye van a családban, ebben az állapotában is, mint amikor vigyázott
az unokákra.
Divat beszélni az egészségnevelésről is. Azt gondolom, hogy erre olyan nagy szükség
nincsen. Mindenki tudja, hogy a mértéktelen cigaretta, alkohol, túlsúly káros. Ezt nekem nem
kell mondani. Amikor mondtuk, csak sértődés lett a vége. Nem fogok ítélkezni senki felett.
És, ha a kormány behozza a tervezett intézkedését, mely szerint az emberek gyengeségeit
anyagi következményekké teszi, akkor Halásziban mindenki rendszeres gyógyszerszedő,
normál súlyú, antialkoholista és nem dohányzó lesz.
Egy új veszélyre szeretném felhívni a figyelmet, ami főleg a gyerekeket érinti, de a szülőkön
keresztül. Jelentési kötelezettségünk van az energiaitalok okozta tünetekkel jelentkező
betegekről. Sajnos több volt már. Az energiaitalokról tudni kell, hogy egy flakonja 3-4 dupla
kávénak megfelelő koffeint tartalmaz. Az egyébként is pörgő világunkban ezeket a hiperaktív
gyerekeket teljesen felborítja. Komolyan aggódunk a gyerekekért, ezért kérni fogjuk az
iskolát, a nevelőket, hogy erre fokozottan figyeljenek. De nagyon nehéz úgy eredményt elérni,
ha a szülő is azt issza. Nagyon kérem az itt lévő szülőket, nagyszülőket, hogy figyeljük arra,
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hogy a gyerekeink mit esznek, mit isznak, mert olyan mértéket öltött az energiaitalok által
okozott megbetegedések, hogy jelentenünk kell.
Befejezésül, amit meg szeretnék tanítani a falunak, az az újraélesztés. Egy ember élete,
amikor bekövetkezik egy szívhalál, vagy egy hirtelen halál, nem a mentőszolgálaton fog
múlni, hanem azon az embertársán, aki ott áll mellette. Ha ő szakszerűen tud segíteni, akkor
van remény. 3-4 perc oxigénhiány az agynak, biztos halál. Széles körben meg szeretném ezt
tanítani, az iskolába, a rendelőbe, esetleg az új Egészségházba.
A másik dolog, hogy segítsük a középkorú embereket megtanítani beteget ápolni. Azt
tapasztaltam, hogy egyáltalán nem tudunk a beteg hozzátartozóval, a beteg emberrel mit
csinálni. Ők ugyanúgy az életünk részei, mint a kisbabák. Van néhány nagyon egyszerű
műfogás, ami megszépítheti a nehéz napjaikat. Ehhez a közös munkához kérem a jó Isten, az
Önkormányzat és mindnyájunk segítségét, szeretetét.
Taps.
dr. Kóta Erika: Most várom a kérdéseket.
Kiss Jánosné: Meg szeretném kérdezni, hogy a vérvétel ugyanúgy lesz, mint eddig? Be kell
jelentkezni?
dr. Kóta Erika: Igen, ennek az az oka, hogy az óvári labor úgy működik, hogy sorszámmal
mennek a vérminták. 300 vérmintát dolgoznak fel egy nap. Halászi megkapta a 181-200
sorszámig a helyet. Tehát mi nem vihetünk 20-nál több vérmintát szerdán. Ez az oka annak,
hogy ha nem sürgős a vérvétel, akkor be kell jelentkezni. Ha sürgős, akkor ahogy a gyakorlat
volt, levettük és a hozzátartozó, vagy valaki bevitte a vért.
Kiss Jánosné: Köszönöm szépen.
dr. Kóta Erika: Szívesen. Más kérdés?
Matkovits Károly: Miért nem lehet alkalmazni fizikoterápiás kezeléseket, amilyen régen
volt? Nagyon jó volt, helyben volt.
dr. Kóta Erika: Azért nem lehet, mert azóta mindent jobban leszabályoztak. Olyan ÁNTSZ,
tiszti főorvosi és megyei reumatológusi engedély kellene a személyi és egyéb feltételekhez,
amit nem tudunk teljesíteni. Figyeljük a szabályozásokat. Helyünk lenne rá. A gépek nagyon
drágák. Azok a gépek, amiken dolgoztunk már teljesen korszerűtlenek. 500.000.- Ft és
1.000.000.- Ft között van egy ilyen fizikoterápiás eszköz. Az a sima EKG gép, amit mi
használunk, 1.500.000.- Ft. A régi rendelő működhetett személyzeti WC, akadálymentesség
nélkül. Az új épületbe, majd meglátják, vakvezető csík, több mozgáskorlátozott WC van. A
rendelőm tele van csappal, mosogatóval. Mindez előírás. Tehát olyan előírások vannak,
amiknek alig tudunk megfelelni.
Mák Ferenc: Arak pedig működhet ugyanúgy, ahogy eddig.
dr. Kóta Erika: Természetesen. És nem is szeretnénk Arakot elhanyagolni. Idősek vannak,
akiknek gondot okoz a közlekedés. Azt tervezem, hogy kihelyezek Arakra egy nyomtatót és
laptoppal fogok kimenni, ezzel is könnyítve a munkát, az adminisztrációt.
Husvéth Vilmos: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Minden elismerésem
doktornő ismertetőjéhez és munkájához. Ezentúl is nagyon jó munkát és egészséget kívánok
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az új, korszerű munkahelyen. A kérdésem inkább az Önkormányzatnak szól. A felnőtt
betegellátás kétpólusú a faluba. Ezzel kapcsolatban tudnának mondani valamit? Nagyon
klassz az új építmény, bár még csak kívülről láttam. A bejárásra én más megoldást is el
tudtam volna képzelni. Kevésnek tartom azt a lejárót. Ez egy olyan technikai dolog, amin még
most is lehetne változtatni. Mindezt jobbító szándékkal mondtam.
dr. Kóta Erika: Köszönöm. A kétpólusú ellátással kapcsolatban annyit mondanék, hogy
Koósz Gizella doktornő Halásziban magán háziorvos, tehát ő a faluban nem területi
kötelezettséggel rendelkező háziorvos. Az ő területi köteles körzete Mosonmagyaróváron van,
a rendelője pedig a Kórház utcában. Az említett területi kötelezettség azt jelenti, hogy aki
halászi lakos és hozzánk szeretne tartozni, kötelesek vagyunk elfogadni. Tehát hozzánk
tartozik minden halászi. A doktornő magánorvos. Azok járnak hozzá, akik őt választották.
Majthényi Tamás polgármester: A másik észrevételre annyit mondanék, hogy az
Egészségháznál is, ugyanúgy, mint az iskolánál fogunk tartani egy nyílt napot a
megtekintésre. A berendezkedés után lesz rá lehetőség. A csatlakozást mi is máshogy
képzeltük el. Mivel országos közutat érint és buszmegálló van mellette, ezért szakmérnök
tervezte meg az előírásoknak megfelelően. Addig nem nyúlhatunk hozzá, amíg nincsen meg a
használatbavételi engedély. Ha kiderül, hogy nem elég széles, akkor korrigálni fogunk rajta.
Köszönjük szépen doktornőnek a tájékoztatót. Megkérném védőnőnket, hogy ő is tartson egy
kis ismertetőt a védőnői munkáról, ellátásról.
Némethné Varga Zsuzsanna: Én is szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit.
Köszönöm a lehetőséget, hogy kicsit bővebben beszélhetek a munkámról. Bevezetésképpen a
védőnői szolgálatról szeretnék beszélni. Magyarországon 1915-ben jött létre. Régebben
Stefánia Szövetségnek hívták. Évtizedek elteltével alakult ki a jelenlegi formátum, a Védőnői
Szolgálat. A környező országokat megnézve, azt mondhatjuk, hogy ebben a mai formájában
egy hungaricumnak tekintendő. Egy nagyon jól szervezett egység az országon belül. A
védőnői ellátás egy magas szintű egészségorientált képzettséggel, országos lefedettséggel
működő szolgálat.
A védőnő megelőző tevékenységet végez. Egészségügyi védőnői diplomához kötött. A
védőnői ellátás feladata az egészségfejlesztés, a betegségmegelőzés és megbetegedés esetén
az egészségi állapot mielőbbi helyreállításában való közreműködés. Különböző szervekkel jól
működően dolgozunk együtt. A védőnő köteles a jogszabályoknak és módszertani
útmutatóknak megfelelően eljárni a napi munkájában. Önállóan végzi a munkáját. Általában
vidéki területeken egyedül is vagyunk. Ez először egy nagyon furcsa helyzet volt a számomra,
hiszen nagyon szeretek közösségben lenni. De aztán megtaláltam a közösséget a
gondozottakban. Ez az egyedüllét a következő év elejétől meg fog szűnni, mert egy
egységben leszünk. Lesznek kollégák elérhető közelségben. A védőnő egyéni, családi és
közösségi gondozást végez. Önállóan foglalkozik a női lakossággal, a várandós anyákkal, a
gyermekágyas anyákkal és természetesen rajtuk keresztül a családokkal is. A védőnői munka
két részre oszlik, az iskolai és a területi védőnői munkára. A védőnői ellátás helyszínei a
család otthona, a védőnői tanácsadó, az oktatási intézmények és minden olyan helyszín, ahol
egészségfejlesztő programokat lehet végezni.
Az újraélesztési tanfolyamra én is gondoltam. A felnőtt betegellátás megtanulása mellett
egyre nagyobb szükség van a gyermekek otthoni ellátásának megtanulására is. Biztosítanunk
kell, hogy ezt megtanulhassák az érintettek.
1983. augusztus 1-e óta dolgozom. 1987-be kerültem vissza a faluba. 24 éve került a fogászat
és a Védőnői Szolgálat egy egységbe, a jelenlegi épületbe, sajnos távol a háziorvosi
szolgálattól. Az új Egészségházban szerencsére egy helyen leszünk. Úgy gondolom, hogy
méltó befejezése lesz a pályafutásomnak az, hogy egy ilyen csodálatos épületben lelek
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továbbra is örömöt a munkámban. Az Önkormányzat megtett mindent az elmúlt 20 évben arra
vonatozóan, hogy kiküszöböljék a régi épület hiányosságait. A fűtéskorszerűsítésre, a
nyílászárók cseréjére azért nem került sor, mert már akkor az volt a vezetés egyedüli célja,
hogy megvalósítsa az Egészségházat.
1996-ban 42 születési számmal zártuk az évet. A következő években viszont drasztikus
csökkenés mutatkozott. 2010-től visszajött a 25-30-as születési létszám, mely bíztató a falura
nézve. Az október 31-ei állapotnak megfelelően 291 fő az iskolások száma, a 0-6 korosztály,
a várandós édesanyák száma pedig 209, így 151 családot érint a védőnői gondozás. Ennyit
szerettem volna röviden előterjeszteni ezen a fórumon. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Taps.
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben senkinek sincs kérdése a Védőnői
Szolgálattal kapcsolatban, megkérném az Egészségház harmadik leendő lakóját, Mészáros
Tibor doktorurat, hogy ismertesse a munkásságát.
dr. Mészáros Tibor: Jó estét kívánok mindenkinek. Szeretettel üdvözlöm a megjelenteket.
Én 15 éve jöttem a faluba és megpróbáltam tisztességgel, becsülettel elvégezni azt a munkát,
ami rám hárult. Amikor én ide kerültem, nem hittem el, hogy ez egy orvosi rendelő. Pedig az
volt. Az ÁNTSZ csak azért nem zárja be, mert akkor egyáltalán nem lenne rendelő. Ez egy
szükségállapot. Akkor én elhatároztam, hogy megpróbálunk valamit tenni, mert ezen az
állapoton valamit változtatni kell. Úgy gondolom, hogy egy picit én is hozzátettem az
Egészségház létrejöttéhez. Másodszori benyújtásra nyertük meg a pályázatot. Sok utánjárás és
munka után most már láthatják a művet. Mindnyájan legyünk büszkék arra, hogy egy modern,
európai szintű Egészségház épült Halásziba. Én ennyit szerettem volna mondani.
Taps.
dr. Kóta Erika: Tibor utolsó mondatához annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy joggal lehetünk
büszkék az Egészségházra, mert csak halászi kivitelezők dolgoztak rajta. Remek halászi
szakember gárda tudott kiállni. Nem minden háromezres falu mondhatja el magáról, hogy
ilyen erős háttere, ilyen szakemberi vannak. Külső segítség nélkül halászi vállalkozóknak,
halászi embereknek jelentett munkát. Ebben nagyon sok mindenkinek ott van egy-egy téglája,
munkája, keze nyoma. Ez külön jó érzés, tehát jó halászinak lenni. És azt tudni, hogy erre
képes a falu.
Taps.
Majthényi Tamás polgármester: Köszönjük szépen doktorúrnak is a tájékoztatót. Én még
mondanék pár dolgot az Egészségházról. Az itt elhangzottakon kívül oda fog még kerülni a
gyógyszertár, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A beruházás végső összege közel
bruttó 100 millió Ft. Ez csak az építési költség. A maximális 50 millió Ft lehetséges
támogatásból 49.855.499.- Ft-ot nyertünk. A beruházás pályázat által érintett része közel 75
millió Ft. A többi nem érintett a pályázat által. Ez azt jelenti, hogy például az Egészségházba
a fogorvosi rendelő kialakítása nem támogatott a pályázatban. A földszinti alapterület 370 m2.
A tetőtér – több, mint100 m2 – teljes egészében kihasználható. A későbbiekben ki lehet
alakítani egy egészségügyi előadásokra alkalmas termet. Szintén több mint 100 m2 területen
ki tudunk alakítani egy szolgálati lakást, amennyiben szükség lenne rá. Jelenleg a kazánház, a
lépcső, illetve a kazánhoz vezető előtér került beépítésre. A várható megnyitás márciusra
tehető. A használatbavételi engedély kiadása után tudják kérni az egészségügyi szolgáltatók a
működési engedélyek módosítását. Amennyiben kérdésük lenne, állok rendelkezésükre.
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2. Általános kérdések és hozzászólások
Szitás Lajosné: Mit lehetne elkövetni azzal, hogy az óvodánál és az iskolánál végre legyen
zebra?
Majthényi Tamás polgármester: Mivel országos közutat érint, ezért a közútkezelőnél kell
kezdeményezni a gyalogos átkelőhely kialakítását. Ő építhet zebrát, melyet akkor fog
megtenni, ha valaki finanszírozza. Saját költségén nem csinál. Egy zebra költsége körülbelül
2,5 millió Ft. Meg kell terveztetni, külön közvilágítást, járdacsatlakozást kell kialakítani. Ha
az iskolát nézzük, a buszmegálló előtt és után 30 méterre lehet csak zebra. Ha nincs kísérője a
gyereknek biztos nem fog elmenni a zebráig, hanem átfut a buszmegállóba, ami szembe van
az iskolával. Tehát hiába fest valaki zebrát, ha nem fogja használni a gyerek. Ha például
valaki misére szeretne menni, és ott van a rendőr, nem mehet át a Polgármesteri Hivatal előtt,
hanem csak a zebrán. A rendőrség véleményét is kikérik a zebra létesítésekor. Igaz, hogy
megnövekedett a forgalom, de mindkettő szakasz hosszú és belátható. Gázolásos baleset nem
történt, a közlekedési statisztika nem igazolja, hogy szükséges lenne a létesítése.
Szitás Lajosné: Gondot jelent, hogy nincsenek házszámtáblák a faluba. Morbiddá válik, hogy
senkit nem lehet megtalálni. Utcanév táblák sincsenek mindenhol.
dr. Kránitz Péter: Erre én válaszolnék. Készült egy komplett koncepció az egész településre
vonatkozóan az utcanevek, illetve a házszámok kapcsán. Az elmúlt 30-40 évben kialakult
állapot valóban szörnyű. Körülbelül 300 lakos lakcímének változását jelenti a kidolgozott
koncepció. A változásokat folyamatosan fogjuk átvezetni a nyilvántartásunkon. Levélben,
egyenként ki fogjuk értesíteni azokat, akiket érint a változás. Az érintett feladata csak annyi
lesz, hogy leadja a Hivatalba a lakcímkártyáját. A közműszolgáltatókat, a különböző
hatóságokat – NAV, Földhivatal, Államkincstár – a Mentőszolgálatot, a Tűzoltóságot, a
Postát a Hivatal mind meg fogja keresni. Viszont az olyan szolgáltatókat, mint például a
biztosítók, mindenkinek magának kell felkeresnie. Arra vonatkozólag nincsen Halászin
kötelezés, hogy ki kell rakni a házszámokat. Ennek ellenére én ezúton is szeretnék mindenkit
megkérni arra, hogy először győződjenek meg arról, hogy mi a helyes házszámuk, majd
rakják ki a jót. A rossz házszámot mindenképpen vegyék le. A Hivatalban tudunk
tájékoztatást adni a helyes házszámokról. Továbbá halászi térképe letölthető a hivatalos
honlapunkról, mely a www.korjegyzoseg.com. Ezen mindenki beazonosíthatja a helyrajzi
szám alapján a saját ingatlanját és láthatja a hozzá tartozó helyes házszámot. Folyamatban van
a probléma megoldása. Csak azt tudom ígérni, hogy a következő évben jelentős javulást
fogunk ebben elérni.
Majthényi Tamás polgármester: Az utcanév táblákhoz annyit fűznék, hogy most van egy
törvénytervezet az utcanevekkel kapcsolatban. Addig nem célszerű kirakni az új táblát, amíg
nem derül ki, hogy elfogadják el.
dr. Kóta Erika: Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy ha a mentőt hívjuk,
mindig azt a házszámot mondjuk, ami kint van a házon. Akár jó, akár nem jó, mert a mentős
azt látja. Erre is figyeljünk.
Husvéth Vilmos: Erdélyben láttuk, hogy a kapuk vannak számozva.
Majthényi Tamás polgármester: Szimpatikus és szép, de nálunk az építési törvény szerint
senkit sem lehet kötelezni kerítés építésére. Ha nincs kerítése, kapuja, akkor nem tudja
beszámozni.
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Szitás Lajosné: A biciklis utat, például a Hivatal mellett ki lehetne javítani?
Majthényi Tamás polgármester: Ki lesz javítva, a járdával együtt.
Süli József: A Jókai és a Dankó Pista utca elágazásánál áldatlan állapot van. Szerintem a jövő
évi költségvetésből szorítani kellene pénzt a rendbetételére. A Misler ház és a Bendes ház
előtt annak idején egy gyors járdaépítés történt, ócska anyagból. Azon a járdán nem lehet
elmenni. A Misler ház lakója rendetlen, a belógó bozótok ágai miatt sem lehet ott normálisan
közlekedni. Járdát kellene oda csinálni, rendbe kellene tenni.
Majthényi Tamás polgármester: A járdaépítés eddig sem volt gond, aki járdát szeretne
javítani annak adunk kavicsot, cementet, sőt idén mixer betont is adtunk. Az, hogy a lakóban
lesz-e hajlandóság, az kiderül.
Süli József: Az a baj, hogy nincs. Ha lenne benne, nem így nézne ki a környéke.
Szaló Lászlóné: A Dankó Pista utcában akkora gödrök vannak, hogy már nem lehet őket
kikerülni.
Matkovits Károly: Ott valamikor bánya volt, agyagos terület az egész. A házak alatt is
mozog a talaj. Rendes alapot kellett volna oda csinálni.
Majthényi Tamás polgármester: Végleges megoldás az új aszfaltozás. Erre most nincs
lehetőségünk. Bízunk benne, hogy jövőre lesz rá pénzünk.
Németh Józsefné: A Süly udvarba tényleg piactér lesz?
Majthényi Tamás polgármester: Igen. Elkészült az új közterület használati rendeletünk,
2012. januártól áll szándékunkba átköltöztetni az árusokat a Postától a Süly udvarra. Ott nem
lesznek útba senkinek. Egy zárt, kulturált teret alakítottunk ki, ahol nem kell a sárba taposni.
Megoldottuk a vízelvezetést. Az a tervünk, hogy januártól ott legyen a helyi piac.
Taps.
Fazekas Sándor: Kaphatnánk tájékoztatást a hulladékudvarról?
Majthényi Tamás polgármester: Bíztam benne, hogy idén megkezdődik az építkezés. Kicsit
elhúzódott a közbeszerzési eljárás. A jövő évben folyamatosan adják át őket. Nem tudom,
hogy melyik településen kezdik, de jövőre meg kell valósulnia. Jelenleg én sem tudok ennél
többet.
Kiss Jánosné: Merre lesz?
Majthényi Tamás polgármester: A feketeerdei úton.
dr. Mészáros Tibor: Tájékozódásképpen szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mi a
véleménye a falunak a kommunális adó bevezetéséről? Azért lenne indokolt, mert az
útjavításra nincsen kiírt pályázat. Ha ez minden évben befolyna, arra tudnánk fordítani.
Csakis erre fordítanánk. A testületi ülésen már felvetődött ez a kérdés, nem minden tag áll
egyformán hozzá.
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Matkovits Károly: Nem arra lenne fordítva. Így is sokat fizet az ember.
Mák Ferenc: És a faludért nem tudsz pluszt vállalni? A környékben egyedül Halászin nincs,
mindenhol van.
Kiss Jánosné: Mennyi lenne?
Mák Ferenc: Havi 1.000.- Ft háztartásonként.
Matkovits Károly: A nyugdíjasoknak, segélyből élőknek, a szegényeknek az is sok.
dr. Mészáros Tibor: Nem lenne egyöntetű, a szociális gondokkal rendelkező családoknál
lenne méltányosság.
Mák Ferenc: Elég sok külföldi van a faluban, akik nem fizetnek semmit.
Litresits József: Így nem lehet ehhez hozzászólni. Egy kész tervvel kell előállni. Elég sok
adót fizetnünk mi, mint vállalkozók. Én mindig becsülettel befizettem. Nem ezen az 1.000.Ft-on múlik. Én is, ugyanúgy, mint minden halászi lakos szeretem Halászit, szeretném, hogy
rendbe legyen a környéke. Kifogásokat én is tudnék mondani, ezeregyet. Ha a Képviselőtestület elő akar állni egy tervvel, akkor én azt javaslom, hogy egy konkrét, személyhez, vagy
családhoz kötött tervvel álljon elő. Kérem, mi ezt akarjuk. Azt érdemes megvitatni. Azt kérem
a testülettől, hogy dolgozza ki és utána tegye a közösség elé.
dr. Mészáros Tibor: Ez egy puhatolózó kérdésnek volt szánva.
dr. Kóta Erika: A szegénységről annyit szeretnék mondani, hogy napi 100 beteggel,
családdal van kapcsolatunk. Elég jól ismerjük a viszonyokat. A szegénység relatív. A
cigarettára, az alkoholra, a mobiltelefonra, a kólára minden szegény családnak van pénze.
Biztonsággal állítom, hogy havi 1.000.- Ft ebben a faluban egyetlen háztartásnak sem okozna
gondot.
Taps.
Husvéth Vilmos: Szeretnék az útépítésekkel kapcsolatban kicsit mélyebbre menni. Valahol
érvényt kellene szerezni annak, hogy ezt a sok befizetett adót – súlyadót – viszontlássuk.
Elege van az embereknek az adókból.
Majthényi Tamás polgármester: Halászin a súlyadó éves szinten 17 millió Ft körül van.
Útépítésnek számíthatjuk a kerékpárút építést – mivel kerékpáradó nincs –, mely csökkenti a
közút forgalmát, és növeli a biztonságot. A Halászi-Darnózseli szakasz megépítésénél a mi
részünk körülbelül bruttó 120 millió Ft volt, a Halászi belterületen pedig 60 millió Ft. Ez 1015 éves gépjárműadó bevétel. Ezen felül volt még útjavítás, útépítés is a faluba. Felelősséggel
állítom, hogy a kerékpárút építésének költsége meghaladta a súlyadó bevételünket. Tehát
többet tettünk hozzá, mint ami befolyt.
Süli József: Kinek a kötelessége eltakarítani a havat? Tavaly a kerékpárúton áldatlan állapot
volt.

8

Majthényi Tamás polgármester: Tavaly a decemberi első havazásnál azért nem tudtuk
letakarítani a kerékpárutat, mert elromlott a Multi-car. A TSZ-től szereztünk gépet, utána már
nem volt gond. Igyekszünk megoldani a problémát. Vettünk egy hómaró gépet, mellyel az
Egészségház parkolóját és a Piacteret rendben tudjuk tartani.
dr. Kránitz Péter: Mindenki saját maga köteles a háza előtt letakarítani a járdát.
Németh Béla: A temető hátsó részén meg kellene oldani a világítást.
Majthényi Tamás polgármester: Megnézzük.
Németh Béla: A lélekharanggal mi a probléma?
Majthényi Tamás polgármester: Nem tudom, megnézzük.
Németh Béla: Jó lenne egy WC-t rakni a temetőbe.
Majthényi Tamás polgármester: Igyekszünk jövőre megoldani. Tervben van a temetőköz
újbóli aszfaltozása kerékpáros sáv felfestéssel. Már kértem rá ajánlatot. A februári
költségvetés tervezésekor figyelembe vesszük. Ha lesz rá pénz, megcsináltatjuk.
Németh Béla: Nagyon rossz helyen vannak a Bajcsy-Zsilinszky utca elején lévő kukák.
Balesetveszélyes.
Majthényi Tamás polgármester: Azért nem helyeztük át őket, mert jövőre pályázati pénzből
ki lesz alakítva három darab hulladékgyűjtő sziget.
Husvéth Vilmos: A temetőnél maradva, megkaptátok a tervet a kápolna előtetőjére. Tetszike, kivitelezhető-e, lesz-e lehetőség a megvalósítására?
Majthényi Tamás polgármester: Azért nem tudom, mert eddig csak egy ajánlatot kaptunk.
Várunk, hátha kapunk mástól is.
Szitás Lajosné: Szerintem egy műemlék kápolnához nem való előtető.
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, szeretném megköszönni az
aktív részvételt és hasznos hozzászólásokat. És kívánok mindenkinek áldott karácsonyi
ünnepeket és egészségben gazdag boldog Új esztendőt. Köszönöm szépen.
A polgármester a közmeghallgatást 18.30 órakor bezárta.

Kmf.
Majthényi Tamás
polgármester

dr. Kránitz Péter
körjegyző
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