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Község Önkormányzat képviselő-testületének
december 12-én 17 órakor megtartott közmeghallgatásáról.

2011.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Pápakovácsi Fő utca 19.
Jelen vannak: Burghardt Ferenc polgármester
Vilman Csaba alpolgármester
Englertné Baranyai Krisztina képviselő
Lencse Zsolt képviselő
Lőwinger Zsolt képviselő (4 fő)
Résztvevők száma 22 fő.

Burghardt Ferenc
polgármester köszöntötte a résztvevőket és a
közmeghallgatást megnyitotta. Külön köszöntötte Polhammer Gábor körzeti
megbízottat, majd ismertette a napirendet.
1.) Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
2.) Beszámoló az önkormányzat 2011 évi tevékenységéről, 2012. évi
tervek ismertetése

Ezt követően felkérte Polhammer Gábor körzeti megbízottat beszámolója
megtartására.
Polhammer Gábor körzeti megbízott:
Köszöntötte a résztvevőket.
Beszámolója statisztikai adatokra épül. A községben 2011 évben 1
bűncselekmény történt, 1 szabálysértés, 1 betörési kísérlet. Ez utóbbi még
folyamatban van, erről többet nem mondhat.
A statisztikai adatokat nézve a község közbiztonsági helyzete nagyon jó,
részben köszönhető ez annak is, hogy itt él, gyakran mozog a faluban, ez
visszatartó erő lehet. Sajnos a szolgálatot nem mindig tudják a területen
tölteni, sokszor rendelik Pápára őket, kevés a rendőr.
Kéri az embereket, hogy problémájukkal keressék fel, ha tud szívesen segít.
Kellemes ünnepeket kívánt mindenkinek.
Németh Károly helyi lakos: Megkérdezte, hogy a paplakban történt lopás
elkövetőjét elfogták-e?

Polhammer Gábor: Válaszában elmondta, hogy a tettes még nincs
rendőrkézen, az ügyet felfüggesztették, bármi bizonyíték, adat előkerül, ismét
kivizsgálják.

3.) Beszámoló az önkormányzat 2011 évi tevékenységéről, 2012. évi
tervek. (Beszámoló jegyzőkönyvhöz csatolva)
Hozzászólások:
Zsidai Nándorné helyi lakos: Megkérdezte, tervezi-e ebadó bevezetését az
önkormányzat. Véleménye szerint ezzel a kidobott ebek száma nő, így is sok
a kóbor eb a faluban.
Burghardt Ferenc polgármester: Válaszában elmondta, hogy a képviselőtestület nem tervezi ebadó bevezetését. Sajnos a kóbor ebek nagy gondot
okoznak, jelenleg Celldömölki vállalkozó szállítja el a befogott kóbor ebet, kb.
30 e ft a költsége.
Reinitz Ferencné helyi lakos: Szeretné tudni, ismert e már, mi lesz az
iskola sorsa?
Molnár Lászlóné igazgató: Sajnos a jogszabályokat még nem fogadták el,
így erről nyilatkozni még nem tudunk.
Hátas Istvánné helyi lakos: Sérelmesnek tartja, hogy felszólító levelet kapott,
mivel a szeméttárolót nem helyezi ki elszállításra. Nem keletkezik olyan
szemete, amit beletenne. Az ételmaradékot állatokkal eteti, a többi szelektív
tárolókba szállítja.
Burghardt Ferenc polgármester: Nem felszólító levél volt, csak tájékoztató
levél. A GYÖRSZOL tájékoztatta az önkormányzatokat arról, hogy ki az aki az
elmúlt évben egyszer sem vagy csak egyszer tette ki szállításra a szemetet.
Ezért tájékoztattak a felsoroltakat, hogy a szemetet hol hogyan helyezhetik el.
Ha nincs szemét, nem köteles kitenni, azonban arra figyelni kell, hogy
műanyag stb.nem égethető.
Szőke Józsefné helyi lakos: Javasolta, hogy a temetőben helyezzenek el
néhány padot, különösen az idősek, mozgáskorlátozottak a temetésekkor
leülhessenek.
Burghardt Ferenc polgármester: Ígéretet tett arra,hogy néhány padot
készíttetnek és elhelyezik a temetőben.
Szabadi Sándor helyi lakos: A körzeti megbízotthoz intézte kérését, hogy a
Devecseri utcában gyakoribb lehetne a sebességmérés. Bár véleménye
szerint a forgalomlassító oldaná meg a problémát véglegesen.
Burghardt Ferenc polgármester: Elmondta, hogy az év elején pályázatot
nyújtottak be forgalomlassító berendezésre, de nem volt sikeres a pályázat.
Sajnos, vagy inkább kedvező, hogy nem volt baleseti statisztikával
alátámasztható indok rá. A terepviszonyokból adódóan viszont csak
figyelmeztető tábla elhelyezése lehetséges, mivel terelősziget létesítése a
balesetveszélyt fokozná.
Németh Károly helyi lakos: Megköszönte a nyugdijastalálkozó
megszervezését, nagyon színvonalas volt, jól érezte magát.

Ami problémája a községben, hogy a Fő utca végén létesített árok magasabb
az útnál, nem vezeti el a csapadékvízet. Erre szeretne megoldást.
Séd utcánál a járda nagyon rossz állapotban van, kigödrösödött, fontos lenne
a javítása.
Az iskola épületnél lévő élő sövényt ki kellene vágni, nagyon sok szemetet
dobnak bele, nehéz takarítani. Inkább fákat kellene ültetni.
Burghardt Ferenc polgármester: A felsorolt hiányosságokat megpróbálják
orvosolni.
Bartalos Kálmánné helyi lakos megkérdezte, hogy feléjük is létesül-e
vizelvezető árok?
Burghardt Ferenc polgármester: Az Ilona utca torkolatánál lesz vízelvezető,
hogy a partosról lezúdúló víz ne a Fő utcára folyjék.
Molnár Lászlóné igazgató: Megköszönte az önkormányzatnak a támogatást,
amit az oktatási feladatok ellátásához biztosított. Mindenkit szeretettel vár a
szombaton (18-án ) 18 órakor tartandó hagyományos karácsonyi
hangversenyükre.
Burghardt Ferenc polgármester: Megköszönte a részvételt, mindenkinek
kellemes ünnepeket kívánt, a közmeghallgatást 18.15 órakor bezárta.
k.m.f.
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