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Lombár Gábor polgármester: Köszöntötte a jelenlévőket és ismertette a fórum menetét.
Prezentáció keretében bemutatta az előző évben történt, illetve az idei évben lezajlott
fejlesztéseket, az elkészült és a folyamatban lévő pályázatokat, illetve a 2017-es év várható
rendezvényeit, programjait.
A lakosság a bemutatót követően feltehette kérdéseit, melyek a következők voltak:
(Lombár Gábor polgármester válaszai dőlt betűvel jelezve)
1. Fülöp Botond – Kacskovics telep
Érdeklődnék, hogy a központi strandon a csúszdával mi az elképzelés? Állatot elvileg a strand
területére nem lehet bevinni, de sajnos ez a rendelet nem helytálló, mivel nem tartják be az
emberek. Nem lehetne egy olyan partszakaszt kijelölni, ahová vihetik a kutyákat fürdeni? A
strandon kelet felé az utolsó zuhanyzó nem működik.
A csúszda állapotára vonatkozóan szakvéleményt kértünk az illetékes hatóságtól. A
szakvélemény alapján a tartószerkezet nem életveszélyes. Magántulajdonban van, ezért a
tulajdonossal felvettük a kapcsolatot. Amennyiben az önkormányzat tulajdonába kerülne,
vagy elbontanánk, vagy visszaállítanánk funkciójába. Állatot nem lehet bevinni a strandra.
Próbálkoztunk egy olyan hely kialakításával a Volán és a Csúszda közötti, ahol a kutyások
fürdőzhetnek, de az ÁNTSZ nem engedélyezte. A zuhanyzó egy nyertes pályázat keretében
cserélve lesz, ez kb. 1-2 hét és megtörténik.
2. Kardos Imréné – Közép u. 15.
Az óvoda mellett található egy nyárfa, ami az ablakomtól 12 méterre van, sajnos fulladásos
allergiát okoz számomra. Szeretném megkérdezni, hogy azt az egy fát ki lehetne-e vágatni?
Az óvóda közelében van, talán a gyerekeknek sem tesz jót. A Közép utcában a kapu kérdése
még mindig aktuális. Szeretnénk kérni, hogy ott lehessen átjárni.
A kapu kialakítását elmulasztottuk, ezt pótolni fogjuk. A nyárfát sajnos azt kell mondanom,
hogy a szezonban biztos, hogy nem fogjuk kivágni. Szezon után a kollégáim meg fogják
vizsgálni, hogy veszélyes-e, amennyiben nem, nem gondolom, hogy ki kellene vágnunk. Az
óvodából jelzést arra vonatkozóan, hogy allergén lenne nem kaptam.

3. Lóki Zoltánné – Közép utca
Mindig későn vesszük észre a felhívásokat sajnos. A szelektív kukákkal kapcsolatban egyszer
már érdeklődtünk, akkor lemaradtunk róla. Most van rá lehetőség, hogy kapjunk egyet?
A komposztálókat és a sárga kukákat egy pályázat keretében tudtuk kiosztani a lakosságnak.
Meghatározott darabszámot kaptunk belőlük. Két fordulóban is osztottuk, többszöri
felhívásokat követően. Kollégáim szombati napokon is osztották, arra tekintettel, hogy a
nyaraló tulajdonosok is élni tudjanak a lehetőséggel. A helyben szokásos módon, hirdettük,
tettük közzé a felhívást.
4. Bendi Géza – Apród u. 16.
Az utcában van egy akna, aminek a helyét kijelöltem, mert baleset veszélyes. Ezzel lehetne
valamit tenni? A beton rámpával a MÁV-nak mi a célja? A mozi melletti üzletsor nagyon
retrós. A sétáló utcában a játékteremmel szemben a nádszövettel eltakart rész rontja az
utcaképet.
Az Apród utcában az aknát javítani fogjuk. Kollégáink felírják a problémát. A beton rámpát a
vasútnál feltehetőleg a kisvasút működtetésénél fogják hasznosítani. A mozi melletti üzletsor
első üzlethelyiségét már megvásárolta az önkormányzat. Szeretnénk, hogy egységes legyen az
utcakép. Az üzlet tulajdonosai nem zárkóznak el az újítástól. Jövő hét pénteken érkezik
hozzánk egy tervező csoport, akik a település arculatára tesznek javaslatot. A képviselőtestületi ülésen a sétáló utcában található rendezetlen ingatlanokról volt szó. Ez ügyben fel
kell vennünk a kapcsolatot a tulajdonosokkal. Ezt fogjuk tenni a nádszövetes ingatlan
esetében is.
5. Erb Jenő – Fenyő u. 23.
A BKV nyugati kerítése, az Árnyas utca nyugati szegélye kihez tartozik?
A szeptemberi falevél ott van. Szemét van, rendezetlen. Az árok felé kellett készítenünk egy
lefolyót, hogy a víz el tudjon folyni, de a BKV visszatemette. Kié ez a terület?
Kollégáim feljegyezték és megnézik. A tulajdonost a közterület felügyelőnk értesíteni fogja a
gondozatlan telekről.
6. Horváth Miklós – Közép u. 46.
Az első kérdésem már ma reggel megoldódott, mivel a régi tüzép területén a fűnyírást
elvégezték. A sétáló utcában a bicikli tárolókat hiányolom, nem lehetne oda elhelyezni egyetkettőt, mert a vendégek az oszlopoknak, kerítéseknek támasztják neki a bicikliket, igény lenne
rá. A mentő nem tud bemenni az utcába az akadály miatt. Az autópályáról jövet, a Nimród
utcába nem lehet balra kanyarodni, ráadásul ott van egy kamera? Mit figyel és miért van erre
szükség?
A strand területén 240 bicikli tároló hely található. A sétálóutca berendezése még
folyamatban van. Jövő nyárra egységes utcabútorokat, biciklitárolókat szeretnénk elhelyezni.

A mentősök tudják, hogy hogyan tudnak bemenni az utcába. A kamera a Nimród utcánál, a
térfigyelő kamerarendszerünk részét képezi. Csak indokolt esetben és arra illetékes nézheti
vissza a felvételt. A rendőrséggel történt egyeztetést követően helyeztük arra a helyre. A
forgalmi rendet a Magyar Közút Zrt. forgalom irányítói határozták meg, ezzel szembe menni
nem tudunk, a szabályokat be kell tartani.
7. Gerle utca, Bihari utca
Nagyon dicséretes, hogy a fejlesztésekről 50 percig tudott beszélni Polgármester Úr.
Összességében mindennel meg vagyunk elégedve. A virágosítás nagyon tetszik, igényes a
környezet. Egyetlen problémánk és észrevételünk, hogy a hulladékszállítás júliusig heti egy
alkalommal történik, ami kevésnek bizonyul. Július-augusztusban heti három alkalommal
viszik a kommunális hulladékot. Sajnos a Bihari utcában a vasárnap estétől hétfő estig tartó
állapotok borzalmasak. A Fenyves-alsói strand nagyon szép. A táborból rengeteg gyerek jár
oda fürdeni. A kérdésem az lenne, hogy nem lehetne még egy bejárót kialakítani? A Mária
utcai járda végig mikor készül el?
A fejlesztésekről a 7 tagú képviselő-testület dönt. Vannak prioritások, amik alapján döntünk.
Természetesen igyekszünk a Mária utcai járdát is javítani, idén is készült el belőle szakasz. A
Vörösmarty utcai járda felújítása a következő megoldandó probléma. A gyermektáborokkal
felveszem a kapcsolatot, hogy a saját területüket is használhassák fürdésnél. A bejárót minden
évben szélesítjük.
8. Kerényi János – Petőfi u. 7.
A Petőfi utca és a Nagyváradi utca sarkánál szemét van, egy méter magas a gaz, az árok tele
van dobálva faággal, szeméttel. Minden évben kapunk tájékoztatást arról, hogy az üdülő
tulajdonos köteles az előtte lévő területet rendben tartani, amennyiben nem, az önkormányzat
elvégzi azt, de adók módjára behajtja a tulajdonoson. A zöldhulladékot minden héten kellene
szállítani, mert igény lenne rá. Az internet kérdése is fontos. A Turisztikai Egyesület azt
mondja, hogy van internet, de nem működik, még éjfélkor sem.
Az önkormányzat biztos, hogy nem küldött olyan levelet a nyaraló tulajdonosoknak, hogy
adók módjára hajtanánk be a terület rendbetételének díját. Felszólítjuk a tulajdonost, ha
rendezetlen a terület, amennyiben nem intézkedik a helyreállításról, közigazgatási bírságot
szabunk ki. A zöldhulladék szállítását minimalizálni szeretnénk. Az Internet kérdés fontos, ez
ügyben már többszöri egyeztetésre került sor. A Balaton térségében a felelős Államtitkárság
vezetésével a digitális infrastruktúra fejlesztés keretében történne meg az Internet hozzáférés
kialakítása.
9. Takács István – Zengő u. 3.
A kutyás fürdőzésből sok konfliktus adódik. Az önkormányzat oldja meg, hogy rendeződjön a
probléma.
Kutyák fürdetése, a kijelölt fürdőhelyen tilos.Kérem, egyeztessen Jegyző Asszonnyal a
jogszabály értelmezésében. A Balatoni Szövetségnél már kezdeményeztünk egy egységes
fellépést ez ügyben.

10. Schmuch Mihályné - Mészáros L. u. 1.
A nádvágást követően még mindig ott van a levágott nád. Azt ki fogja elvinni és mikor? A
kutyákat úgy viszik fürdeni, hogy arra hivatkoznak, hogy az önkormányzat engedélyezte.
Volt, hogy 8 kutyával találkoztam.
Feljegyezzük a problémát és a kollégák elszállítják a nádat. Az önkormányzat biztos, hogy
nem engedélyezte, hogy a kutyákat bevigyék a vízbe.
11. Pusztai Pálné – Kölcsey u. 4.
Nagyon zavaró a por, ami az építkezés következtében keletkezik. A szúnyogirtás megtörtént?
Nagyon sok a szúnyog, és csípnek.
A szúnyog irtás megtörtént. Földi és légi biológiai módszerekkel valamint földi és légi kémiai
módszerekkel a szakértők által meghatározott területeken végezték el.
12. Gombosné – Honvéd tér
Mindennel meg vagyunk elégedve, kivéve a szemétszállítást. Sajnos mi egy közben lakunk,
ahová az autó nem tud bemenni. Szeretnénk megoldást találni a problémára. Három hete
voltam a Pelso-kom Kft.-nél személyesen, tőlük azt az információt kaptam, hogy vigyük ki a
szemetet a sarokra, akkor elviszik. Ezzel csak annyi a probléma, hogy a sarkon lévőket meg
ez zavarja. Sajnos ez így nem működik jól.
Beszélni fogok ez ügyben a szolgáltatóval. Megpróbálunk megoldást találni a problémára.
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