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Testületi egyeztetésre az érintetteket meg fogjuk hívni az I. félév során. 

Dörögi út 

Önkormányzati tulajdonú közút. Karbantartása önkormányzati feladat. Amikor sok csapadék hullik és 
huzamosan vizes a talaj, egybeesik a betakarítási és vetési munkákkal, a gépek szétgyúrják. 
Rendszeresen egyeztetni szoktunk a Zrt.-vel. A megoldás vége, hogy a Zrt. gréderez, esetenként 
murvával is hozzájárul a javításhoz. Természetesen ezeket a munkákat csak felszáradt körülmények 
közt lehet végezni. 

Utcanevek 

Régi keletű probléma, aminek a megoldása folyamatos. 2017. óta keressük a megoldást a Hegy utca, 
illetve a Berceli területeken. A Berceli rész teljesen, a Hegy utca két részen kapott új nevet. 

Jelenleg a többi utca elnevezése van folyamatban, így a Fonyó, Kasper, Écsi utak stb. 

Ezek valószínűleg nyárig megvalósulnak és utcatáblák is ki lesznek rakva. 

Illegális szemét 

Községünk területe közel 20 millió m2, ami ezer főre vetítve nagyon sok. Ehhez kapcsolódik egy 
hatalmas úthálózat. Hat település felől viszonylag könnyen megközelíthető. Jó alkalom a 
szemetelőknek. Minden bokorhoz nem tudunk embert állítani, de folyamatosan küzdünk a 
szemetelőkkel. Az igazi megoldás az lenne, ha mindenkinek rend lenne a fejében, de ez nem megy 
máról holnapra. Rendszeresen találunk háztartási eszközöket, pelenkát, WC kagylót stb. A 
lehetőségeink korlátozottak a közmunkásokkal, amit lehetséges, azt az adott körülményekhez képest 
megoldjuk. Tökéleteset ebben nem lehet alkotni. Amikor megjön a jó idő, a közmunkásokkal csak 
tűzoltó jellegű munkát tudunk végezni, hiszen sok egyéb  más is van a fűnyírástól kezdve a kapálásig, 
a temető rendbetételéig. 

Járda 

A költségvetés tárgyalásakor dönthet az önkormányzat többek között a járda ügyről is. Persze a 
fontossági sorrendben szerintem nem ez lesz az első, hiszen mindig hoz az élet is újabb és újabb 
feladatokat. Ha közlekedés biztonsági szempontot veszünk figyelembe, azt hiszem a Rákóczi telepi 
közlekedés járda nélkül is a legbiztonságosabbak közé tartozik. 

Traktorok 

A jelentős mezőgazdasági területek miatt nyilván, hogy traktorok is közlekednek. A Rákóczi telepen 
régen is közlekedtek és nem akartuk kitiltani őket. Esetenként nyilván keresztülmennek, de azért ha 
betartják a közlekedési és egyéb szabályokat, akkor nem a kihelyezett útakadályoknál vagy 
szabálytalanul parkoló autóknál. 

Dr.  Barabás István utca 

A pályázatot, ha szükséges ismét be fogjuk adni, de önerőből nem szeretnénk megvalósítani. 



Iskola leltára 

Nem készült leltár, mert nem láttuk értelmét. A feladat az volt, hogy ami esetleg hasznosítható, azt 
valahova helyezzük el. Így székek, asztalok, zongora, ablakok. A nemzetiségiek által használt 
épületnél, illetve a sportpályánál vannak az eszközök. A bontás 6,5 millió forint + ÁFA volt, két 
árajánlat alapján lett kiválasztva a vállalkozó. 


