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Bazan Tibor polgárme§ter: Köszöntöm a megjelenteket, A köZmeghallgatást törvény íia
eló. Cle tön,ényi körelezettség nélkül is szeletnélr]< tájékoáatni a lakosokat és a vélemén)üket
kikémi, meghailgatni, Megállapítom. hogy a közmeghallgatás határozatképes, mivel 7 főbő1 5

fő megielent. 2 ló jelezte távolmaradáSát.
Megköszönöm a közel lé1 éve megalakult testület tagjainak a nevében a hivata] dolgozóinak,
az intézmény yezetőinek, intézmén"vi dolgozóknak. civil szen,ezeteknek. egyházaknak az
együttműködést. Köszönöm a sok bíztató szót. Ha megvalósul az összefogás, a hévízgyörki
embelek javáia fog szolgálni, Az épitő bírálatra is oda kell figyelniink, Ha va]amit ncm jól
csinálunk. bátran jelezzék, Vrirjuk az építő javaslatokat. A közmeghallgatás arTól szól, hogy
elmondjuk a 20l5.óvi költségvetésülket, amelyet már kót ű]ésen is elmondtunl. lőbb számok:
240,701.000.-Ft a kö]tségvetés fó száma, A kózmeghallgatás elótt tartott testületi iilésen
elfogadtrtk a 2014. évi zárszámadást_ A 2014,évi pénzmaradvánl- rnk, ami 13Mft, ezzel
kiegészül a taftalékleretünk, 15NíFt körül van a tartalékkeretünk, AZ előZő ülésen a gazdasági
programot is elfogadtuk. Törvényi kötelezettségünknek eleget tettünk, A gazdasági
programban le Vannak ina a testület á]tal rnegfogalmazott célok. olyan fejlesztési tervek
vannak itt. amivei a jelenlévók már valarnilyen fomában találkozhattak az elmúlt évben.
Iskola felújitása, on,osl rendelő felíljítása, óvoda flitéskorszerűsitése, új bölcsőde épités.
kelékpárut, új tomacsamok az iskolában, múvelódési ház felú.jítása. utak szilárd burko]atta]
való ellátása, 1neglévők javítása, jfudák felújításe, játszóterek ielújítása, köZvilágítás
fejlesztése, kamerarendszer bővítése, kisteherautó beszerzése, ravatalozó felújitása, n),árfás
telkek értékesítése. Ha nen tud.juk a telkekct éftékesíteni és 1esz pál,vázati forrás. esedeg
1ehetne más célra is hasznositani. Béke Aran} J, utca sarkán van egy telke az
önkormányzatnak, azl is lehctnc hasznosítani piacként, A most működó kis helyi piacot fe1 is
váltaná. Sarki óvoda visszavásárlása, pihenópark kialakítása. Régi iskola épüLetének belső
lelújítására is szükség lenne, Turisztikai kiadvány készítése, Polgfumesleri hi!ata] felúiítása
spo óltöZó íé]újítása. A 0100/l. 2.3,5, hrsz-ú kültelületet1 ipari palk kialakítása, EIdó a]atti
szőlők,
HévíZg_vörkön van négy olyan utca, ari1e]ynek nevét törvényi köte]czettség okán 1nár 2013-
ban meg kellett volna változtatni, Ebból a négy utcából ] utcában á né\,változtatás meg iS
történt. Köszönön aZ ott lakó enbereknek a türelmet. Egy bírálatol kaptam, hog}, miért iett
Szent Erzsébet utca, Vártuk egy hónapig a iavaslatokat az utcaneveke. abbó1 a2 utcából nem
érkezett j avaslat.
A tájház kenjének és udvarálak rendbetétele megtöIlént, gyümölcsfákat ültetttint. Kemence
építése is megtörtént a tájház udvarába, Holló lstvánnak nagy szerepe volt cbben. \agyon sok
segílséget kaptunk a lakosoktól, ezt köszönjiik. A hivatal és a íendelő mögötli kertet rendbe
tettiik. Az ön1(ormáD),zati kerieket hasznosítottuk, ü]tettünk burgonyát, sárgarépát, zöldségct.
Temető könyezetének rendbetétele megtörtént. Művelődési háZ mellet! van egy 95 m-es kút,
ainak a tisztitása megtörtált. A hivatal és tájháZ elóti virágosítás töfiént, kijszönjük a
segítőknek, A nemzeti éltókek é5 hungarikumok pályázaíál1 a Telepü]ési Enéktár
iétlehozására 1NlFtot nyert telepü]ésünk.
Fckete Jánosné ]:IóvíZgyörk, Nyár u,Iakos: Közterületek tisztánta]T áSával kapcsolatosan a

közmunkások munkavógzése ncm tetszik. vágják a íiivet. de elótte nem szedik öSsze a

s,/e,ne|.l ,,.jkbd r ríc odo (c"cr c fie)eiri,
Bazan Tibor Dolgármester: Köszönöm a hozzászóIást, egyetértek, oda fogunt irgyelni,
|ekete János és család.ja rcndszelesen szedi a szemetet a faluban, Köszönjük.
Fckete János llévízg.vörk, N.vár u, lakos: van rendelet a tüzeléssel kapcsolatban, de
állandóan tüzelnck. nemcsak péntcken. AZ erdóben nag},on nagy a szemét,
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Bazan Tibor Dolgármester: Köszönöm, oda fogunk figyelni ene. A 3-as útnái is
kamionsziimban van a szemét, ebben kérle a segítségiinket a tangazdaság. A HETE minden
évben a túra előtt összeszedi a szemetet,
Fekete Jáno§né liévízgyörk, Nyár u,lakos: AZ önkornányzatnak van eg,v területe a
sporlpályával szemben. ami be lett kerítve. yan-e ten,e aZ önkolmán_vzatnak ez zal a területtel?
Bazan Tibor polgármester: Saját álláspontomat tudom még csak elmondani: lehet, hog_},el
kel]ene bontani a kerítést, és kialakítani ott egy parkot, De vár|uk ajavas]atokat,
Fekete Jánosné Flévízgyörk, Nyár u.lakos: ott egy parkoló is lehetne, oda kell fig},elni. hogy
ne szemétlerakó legycn.
Sápi Miklósné t{évízgyörk, Vörösnafiy u.30/a. sz, lakos: A temetőhöz vezető út mellett nem
lehetne járdát kialekitani? A g}alogosok számára veszé]yes a köZlekedés,
Bazan Tibor polgármester: Meg fogiuk vizsgáni a lehetőségét.
Kustra Pál Ö],]YE vezető, Hévízgyörk. Alsókefi u,l/a.sz,lakos| Több éve tén,ta. hogy a
heg,vipartot az áliomástól össze kellene kötni a 3-as útta1, A G}ümölcsös útná1 van eg,v nagy
sarok, legalább egy lámpát kellene felszerelni. mert nagy ott a forgalom. lagyon sötét van.
Néha a lóldutakat egyengetni kell.ne,
Bazan'fibor polgármester: A lámpatest felszcre]ésénck lehetőségét meg fogjuk vizsgálni,
íöldutak eg)rengetése a Bareckosban megtöfiént. és a Meggyesben is, De ene is odafig}elünk,
Gedei Tibor képviselő: Szonolúan tapaszta]om, hog}, a sportpályálá] az üvegkonténelbe
szemetet öntcnek, a kamera ott van ölötte, felszólító táblát kellene kirakni, Aki nem arra a
ce'ro ha,zr"lj" a 1,onterer. reg lehet bJrntrtri.
Bazan'l'ibor polgármester: Köszönöln a megjelenést. A köZneghallgatást bczarom.
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