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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2017. november 16-án 17:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Kovács Ferenc, Szabó Tamás,
Molnár József képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
A lakosság részéről: Jelenléti ív szerint
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntök mindenkit Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 16-i
közmeghallgatásán. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat képviselő jelen van. Szilasy
László képviselő úr jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Molnár József és
Bogó Anikó képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Egy
személy jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a közmeghallgatáson. Volt
az elmúlt időszakban egy képviselői fogadóóra, amelyen Molnár József képviselő úrnál járt egy
perkátai polgár.
Molnár József képviselő
Vaskó Ferenc keresett meg engem két témával. Az egyik a Sport utca patakon túli megközelítése,
amely problémát okoz. A Sport utcát egy patak választja el, és ha a Dózsa György utca felől hajtunk
be, akkor a patakon túli házak nem közelíthetőek meg. Ez okozott problémát, mert a mentő sem tudott
időben kiérkezni. Ő kérte, hogy a képviselő-testület próbáljon valamilyen megoldást találni, például
egy tájékoztató tábla kihelyezésével. Ez volt az egyik jelzés. A másik jelzés a Szent István utcának az
állapota volt. Valóban nagyon gödrös az az út, többször jártam arra. Annak a kátyúzását záros
határidőn belül meg kell oldani. Mindenképpen el kell gondolkozni, hogy hogyan lehetne táblát
kihelyezni. Legalább az utcáknak az elejére mindenképpen kellene táblákat kihelyezni, úgy, mint
ahogy a környező településeken is látjuk. Jó ötletem nincs erre.
Somogyi Balázs polgármester
A Szent István utca állapota nem jó. A közmeghallgatáson állandó felszólaló Horváth István, ha itt
lenne, akkor felszólalna a Táncsics utcának az állapota miatt. Horváth István rendszeresen lobbizik
ennek az utcának a kátyúzása ügyében.
Mindig gondolkozunk azon, hogy milyen táblát helyezzünk ki, mert ha a Dózsa György utca és a
Sport utca sarkára rakjuk ki a zsákutca táblát, akkor még utána négy keresztutca van, ami miatt az nem
számít zsákutcának. Amikor jogszerűen kirakhatjuk a zsákutca táblát, akkor már szinte leér a
patakpartra az út. A nem pormentes utak állapota mindig rossz. A gépjárműadó megosztást követően
fennmaradó résznél sokkal többet fordít az önkormányzat az útfenntartásra, már csak arra a részre,
amit kátyúzunk vagy kőzúzalékkal töltünk fel. Az idei évben hozzávetőlegesen ötmillió forintot
fordított az önkormányzat kátyúzásra. Az igaz, hogy új út építése már nem történt meg évek óta.
Dr. Lakos László jegyző
A gépjárműadó helyben maradó részére 5 600 000 Ft-ot terveztünk az idei évre. Ha kicsivel több jön
be, akkor az 6 000 000 Ft. Ha jól számolom, akkor körülbelül 300 méter hosszú útszakasznak az
aszfaltozására lenne elég. Ennyit a gépjárműadóról, hogy az mit fedez.
A Sport utcával kapcsolatban azon az állásponton vagyok, hogy az utcanév változtatás tökéletes
megoldás, nyilvánvalóan a kellemetlenségekkel együtt. Ha a patakon túli rész utcanevét
megváltoztatnánk, akkor megszűnne a probléma. Ezt akár még támogathatná is az önkormányzat
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anyagi forrással, hiszen nem ingyenesek az okmányok cseréi. Nem tudom, hogy hány ingatlant
érintene az utcanévváltozás.
Somogyi Balázs polgármester
Körülbelül tíz ingatlant érint.
Dr. Lakos László jegyző
Ennél jobb megoldást nem tudok.
Somogyi Balázs polgármester
Ezt nem javasolnám. Vaskó Ferenc megkérdezte a lakosokat és nem szeretnék az utcanévváltozást.
Dr. Lakos László jegyző
Akkor mit javasolnak ők?
Molnár József képviselő
Az a kérés, hogy a képviselő-testület keressen megoldást.
Dr. Lakos László jegyző
Keresünk, de nem ártana, ha javaslat is elhangzana az ott lakók részéről.
Szabó Tamás képviselő
Meg lehetne nézni, hogy más településeken hogyan oldották meg.
Dr. Lakos László jegyző
A lakosság számára az lenne a legegyszerűbb megoldás, ha az önkormányzat hidat építene, de az
önkormányzat pénztárcájába ez nem fér bele.
Vátkainé Boda Ildikó képviselő
Egy olyan fa táblát el tudnék képzelni egy nagy nyíllal, hogy Sport utca 2-től 20-ig befele mutat, és
akkor ott ne keresse a Sport utca 35-ös házszámot.
Somogyi Balázs polgármester
Igaz, de ha a GPS-be beírja valaki, hogy Sport utca 38, akkor a Dózsa György utca felé viszi.
Amennyiben nincs több hozzászólás, a közmeghallgatást lezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a közmeghallgatást 18:35
perckor bezárta.
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