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sÆn.

Helyszün:
Jelen vannak:

VÆroshÆza TanÆcskozü terme
Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrinestei;
Fazekas JÆnos alpolgÆrinestei;
Dr. Fazekas Margit,
GÆcsinØBozsik Magdolna,
Imrei IstvÆn,
Jauernik IstvÆn,
SÆrkü zi Gyü rgy,
Dr. Szabü PØter
Szabü ZoltÆn kØpviselü ük.
ü

DobÆnØSzabü Julianna, SzabadosnØHarangozü MÆria,
Szabü JÆnos Øs Bocskai Jü zsefü osztÆlyvezető k.
Kiszelovics Ildikü telepü lØstervező ,
PÆlinkÆs IstvÆn fő ØpütØsz,
ü

Herczeg RenÆta a KunszentmÆrtoni Hürlap kØpviseletØben,
a Kü rü s TV Øs 20 Ørdeklő dő vendØg.
ü lØs kü zben Ørkezik: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző .
Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆ
rmester kü szü nti a megjelenteket, megÆllapütja, hogy az ü lØs
hatÆ
rozatkØpes, mert a megvÆlasztott 9 kØpviselő kü zü l mindenki jelen van, megnyitja azt.
A napirendre tett javaslat egyhangœ elfogadÆsÆt kü vető en a KØpviselő -testü let az alÆbbi napirendi
pontokat tÆrgyalja:
1.! TÆjØkoztatÆs Telepü lØs Arculati KØzikü nyv egyeztetØsi dokumentÆciü jÆrü l
Elő adü : Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester
2.! TÆjØkoztatÆs az ü j Telepü lØsreridezØsi Terv kØszütØsØrő l
Elő adü : Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester
3.! TÆjØkoztatÆs KunszentmÆrton VÆros forgalmi rendjØnek felü lvizsgÆlatÆrü l
Elő adü : Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester
4.1 AktuÆlis kØrdØsek
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Wenner-VÆrkonvi Attila elmondja, hogy jogszabÆly Írja elő , hogy a KØpviselő -testü letnek Øvente
legalÆbb egyszer kell kü zmeghallgatÆst tartania. Tavasszal mÆr tartottak egyet. A mai kü zmeghallgatÆs
napirendjei kü zü tt van kØt olyan tØma is, amik miatt mØg egyszer szerettek volna kü zmeghallgatÆst
tartani. Kü szü nti a kØpviselő ket Øs egyben megÆllapütja, hogy mindenki jelen van. A kü zmeghallgatÆs
egyben nyült, nyilvÆnos testü leti ü lØs is. A napirendek
Az 1. napirendi pont tÆrgyalÆsa:
Weimer- VÆrkon vi Attila elmondja, hogy jogszabÆly ürta elő minden ü nkormÆnyzatnak
MagyarorszÆgon, hogy Telepü lØs Arculati KØzikü nyvet kell elkØszüteni. Ezt a szakmai munkÆt
megkezdtØk. Kiszelovics Ildikü telepLilØstervező Øs PÆlinkÆs IstvÆn fő ØpütØsz segütsØgØvel. Ez egy tü bb
hü napja tartü folyamat. Tavasszal ennek az elő kØszütØsØrő l mÆr beszÆmoltak a lakossÆgnak. Most mÆr
a vØgső stÆdium felØtartanak.
Kiszelovies Ildikü tÆjØkoztatü keretØben bemutatja a Telepü lØs Arculati KØzikü nyvet.
Wenner-VÆrkonyi Attila elmondja, hogy nagy ü rü m, hogy a fotü pÆlyÆzatra sokan jelentkeztek.
Mindenkinek legalÆbb egy fotü ja belekerü lt a kØzikü nyvbe.
Jauernik IstvÆn elmondja, hogy meg van elØgedve a 150 oldallal. Sok mindent be tudtak Øpüteni. A
helyi vØdelmi rendeletü k Ølő Øs szeretnØk, hajü vő re KÆdÆr hÆz felœjütÆsa megvalü sulna Øs a lakü k vagy
a tulajdonos igØnybe vennØ ezt a pÆlyÆzatot. MØg mindig van benne pontosütÆs. ezt leadja majd a
Mßszaki OsztÆlynak. Ez egy ajÆnlÆs. Tü rvØny elő ürta. Meg is mondtÆk tartalmilag milyennek kell
lenni. KunszentmÆrton VÆros nem abban a helyzetben van, hogy a lakossÆgszÆm nü vekszik Øs sok
hÆzat ØpütenØnek. Nem sok hÆz Øpü l. Erdekes lesz, hogy a rendelet mit fog tartalmazni. Elmœlt Øvben
belekerü ltek egy olyan dologba, hogy a korÆbbi helyi ØpütØsi szabÆlyzat elő ürt egy olyan utcÆba, hogy a
hÆzat utcafrontra kell Øpüteni, pedig abban az utcÆban minden hÆz elő kertes volt. A legnagyobb
gondjukra a kØzikü nyv nem ad vÆlaszt. A telepü lØskØpet, az egØsz arculatot lerontja, hogy a vÆrosban
vannak ü sszedő lt, ü sszedő lő fØlben lØvő Øpü letek, hÆzak. HiÆba az utcÆba a lakossÆg 90%-a rendbe
tartja a kü zterü let, ha van egy ü sszedő lt, gazzal benő tt hÆz. Ez az arculathoz fontos szempont lenne.
TudnÆk sorolni a vÆros szØgyenfoltjait. A Bihari utca, Dü zsa Gy. œt sarka, Kerü letihÆz utca. A
tü rtØnelmi vÆroskü zponti rØszben van egy ü res telek, vagy a zsinü rœton kØt olyan Øpü let is van, ami ki
akar dő lni. Az ØletveszØly miatt meg van tÆmasztva. Nem tudja hÆny Øvig fog œgy maradni. A vÆrost
elkerü lő szakasz nem Øpü l meg. Ezek a vÆroskØpet teljesen tü nkreteszik Øs megoldhatatlan feladatok.
Nem tudja mit lehetne tenni ezzel vagy milyen irÆnyba kellene elmenni. Sokat foglalkozik az anyag a
kü lterü lettel, a kunhalmokkal. Lehet arÆnyaiban kicsit sokat is. Azt Írja az anyag, hogy mßvelik. Jü
nØhÆny Øv ü ta nem mßvelik. Van olyan gazda, akit tü bb milliü s bürsÆggal sœjtottak, mert nem is tudta,
hogy ott kunhalom van, de mßvelte. Nem tudja, hogy mikor lesz az Ællamnak annyi pØnze, hogy a
feltÆrÆsok meglegyenek. A vÆros behatÆrolÆsa korrekt. Nagyon vÆltozatos egy-egy terü let. A
lakü telepre engedtek olyan ü zletet, amit nem kellett volna. A helyi vØdelmi rendeletü k mÆr rØgü ta is
van, de a homlokzatra nem figyeltek. Lehetnek jü rendeletek, de ha nem tartjÆk be, akkor baj van. A
napelemes kØrdØs vÆroskØpi szempontbü l nagyon aktuÆlis. Sokan mondtÆk, hogy nem szØp. Ezt lehet
lÆtni, ha lejü nnek a hüdrü l. Ebbe lehetne szigorütÆs belevenrii, bÆr mÆr ő k is rontottak ezzel. A
Fü ldhivatal tetejØn is van, de ott nem bÆntja az emberek szemØt. A most ü sszedő lő , nem lakott
Øpü letekkel nem tudja mØg mindig mi lesz. Epütkezni nem igen akarnak az emberek. Jü Ællapotœ
hÆzakat lehet venni kevesebb pØnzØrt, mint amennyiØrt Øpütkeznek az emberek. A rendeletbe jü lenne
lÆtni, hogy ezek a problØmÆk hogyan fognak kinØzni. Ne ajÆnlÆs legyen, hanem lehető sØg.

-3-

A KØpviselő -testü let egyhangœlag

ü

9 igen szavazattal

ü

a kü vetkező hatÆrozatot hozza:

275/2017.(XI.13.) hatÆ
rozat
Telepü lØs Arculati KØzikü nyv egyeztetØsi dokumentÆciü jÆrü l
KunszentmÆrton VÆros ü nkormÆnyzatÆnak KØpviselő -testü lete megtÆrgyalta Telepü lØs
Arculati KØzikü nyv egyeztetØsi dokumentÆciü jÆrü l szü lü tÆjØkoztatü t Øs azt elfogadja.
Errő l Ørtesü l: KØpviselő -testü let
Wenner-VÆrkoriyi Attila polgÆrmester
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

Dr. Hoffinann Zsoltjegyző belØp a TanÆcskozü tereinben.
A 2. napirendi pont tÆrgyalÆsa:
Kiszelovics Ildikü elmondja, hogy KunszentmÆrton tü rvØnyi kü telezettsØgØnek eleget tØve nyÆron
rendelte meg az œj telepü lØsi eszkü zü k kØszütØsØt. A telepü lØsrendezØsi terv kØszütØsØhez alaptØrkØp
szü ksØges. Ok ez alapjÆn tudjÆk a helyszünelØseiket feldolgozni. RemØli, hogy mÆr megvan a
felhatalmazü rendelkezØsi. EgyØbkØnt az alaptØrkØp 3 milliü Ft-ba kerü lt volna, mert nagy az
igazgatÆsi terü let. MÆr a hÆttØrmunkÆt elő re prü bÆltÆk venni: az elemzØseket, statisztikai dolgokkal.
December 14-i testü leti ü lØsre kü zgazdÆsz kollØgÆval ØrkeznØnek Øs bemutatnÆk azt az anyagot, amit
ü sszeÆllütott. A rendezØsi terv az ØpütØs Øs a fejlesztØs alapjÆt adja meg. Megalapozü munkarØsszel
kezdenek. Ehhez kü telező en elő ürnak szaktervező ket. 6 szakÆgi tervező van. Az ü rü kvØdelmi
hatÆstanulmÆny felœjütÆsa is kØszü l. Ezeket kormÆnyrendelet hatÆrozza meg. Együ tt terjesztik majd be.
Első kü rben a koncepciü kØszü l, utÆna a terv. A koncepciü hoz fejlesztØsi javaslatokat vÆrnak majd.
Lesz lakossÆgi fü rum is Øs a honlapra is felkerü lnek az anyagok. Jü lenne, ha hosszœtÆvon hasznÆlhatü
lenne.
Wenner-VÆrkonyiAttila elmondja, hogy sok idő van mØg. Ez egy kezdet.
A KØpviselő -testü let egyhangœlag

ü

9 igen szavazattal

ü

a kü vetkező hatÆrozatot hozza:

276/2017.(XI.13.) hatÆ
rozat
az ü j Telepü lØsrendezØsi Terv kØszütØsØrő l
KunszentmÆrton VÆros ü nkormÆnyzatÆnak KØpviselő -testü lete megtÆrgyalta az ü j Telepü lØsrendezØsi
Terv kØszütØsØrő l szü lü tÆjØkoztatü t Øs azt elfogadja.
Errő l Ørtesü l: KØpviselő -testü let
Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

A 3. napirendi pont tÆrgyalÆsa:
Wenner-VÆrkonvi Attila elmondja, hogy MagyarorszÆg helyi ü nkormÆnyzatairü l szü lü tü rvØny alapjÆn
az ü nkormÆnyzat kü telező feladatai kü zØ tartozik /tü bbek kü zü tt/ a helyi kü zutak Øs tartozØkainak
kialakütÆsa Øs fenntartÆsa. 2016
2017. Øvben a lakossÆg rØszØrő l tü bb ØszrevØtel Ørkezett
ü
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tü bbek kü zü tt
KunszentmÆrton vÆrosban a kü zlekedØsi feladatokkal kapcsolatosan: A lakosok
kihelyezØ
sre, valamint
tÆ
blÆ
k
kerü
ljenek
ü
j
kü
zlekedØ
si
utcÆ
jÆ
ba
hogy
vÆ
ros
nØ
hÆ
ny
kØrtØk,
a
problØmakØnt merü lt fel a vÆros AlvØgi rØszØn lØvő egyenrangü utak alÆ-, ill. fü lØ rendelØsØnek
kØrdØse, mely a kü zlekedØsben jelenleg fennÆllü problØmÆkat orvosolhatnÆ. A 45. sz. fő kü zlekedØsi ü t
Øs Kossuth Lajos utca keresztező dØsØben lØvő kü zlekedØsi jelző lÆmpa zü ld idejØnek mü dosütÆsa irÆnt
is Ørkezett kØrelem, melynek felü lvizsgÆlatÆra az œtkezelő tő l kaptunk szü beli ügØretet. Minden Øvben
felmØrØsre kerü lnek a hiÆnyzü -, illetve cserØlendő kü zlekedØsi tÆblÆk, melynek pü tlÆsÆt a
VÆrosgondnoksÆg folyamatosan vØgzi, valamint az œtburkolati jelek felfestØsØt is minden Øvben
elvØgezteti. A kü zlekedØsben valü segütsØgnyœjtÆs (tÆjØkoztatü jelleg) cØljÆbü l kerü ltek/kerü lnek
kihelyezØsre az utcanØvtÆblÆk is az ü nkormÆnyzat dü ntØse alapjÆn Øs pØnzü gyi finanszürozÆsa
jü voltÆbü l. A lakossÆgi kØrdØsek tisztÆzÆsa cØljÆbü l KunszentmÆrton vÆros forgalmi rendjØnek
felü lvizsgÆlatÆval kapcsolatban egyeztető megbeszØlØst Øs helyszüni bejÆrÆst kezdemØnyeztem 2017.
november 16-Æra, melyre meghüvtam a kü zœtkezelő ket (Magyar Kü zœt Nonprofit Zrt.- 45. ü s ü t miatt,
Øs VÆrosgondnoksÆg), tovÆbbÆa Rendő rsØget Øs a KØpviselő - testü let OktatÆsi, Sport Øs Kü zbiztonsÆgi
BizottsÆg tagjait. Annak ØrdekØben, hogy a hamarosan megtarlandü bejÆrÆs sorÆn minden fennÆllü
problØma megvitatÆsra kerü lhessen, kØrem, hogy most jelezzØk ilyen irÆnyœ igØnyeiket.
ü

A KØpviselő -testü let egyhangœlag

ü

9 igen szavazattal

ü

ü

a kü vetkező hatÆrozatot hozza:

rozat
277/2017.(XI.13.) hatÆ
KunszentmÆrton VÆros forgalmi rendjØnek felü lvizsgÆlatÆrü l
KunszentmÆrton VÆros ü nkormÆnyzatÆnak KØpviselő -testü lete megtÆrgyalta az KunszentmÆrton
VÆros forgalmi rendjØnek felü lvizsgÆlatÆrü l szü lü tÆjØkoztatü t Øs azt elfogadja.

Errő l Ørtesü l: KØpviselő -testü let
Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

A 4. napirendi pont tÆrgyalÆsa:
Szabü ZoltÆn elmondja, hogy lakosok keresik fel, hogy a Ko ü s ÆrterØn tü bb alkalommal lÆttak illegÆlis
hultadØklerakÆst.
Wenner- VÆrkon vi Attila elmondja, hogy utÆna nØznek.

Tü bb napirendi pont nincs.
Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester megkü szü ni a megjelenØst Øs a kü zmeghallgatÆst
berekeszti.
kmf.

L(f (

Dr.

Wenner-Varkoriyi Attila
polgÆrmester
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Zsolt
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KunszentmÆrton VÆros PolgÆrmestere
5440 KunszentmÆrton Kü ztÆrsasÆg tØri.
Fax: +36 56 461-i58
Tel.: +36 56 560-500

E-mail: polgarmester@kunszph.hu

MEGHÍVü
nyzata KØpviselő -testü letØnek
KunszentmÆ
rton VÆros ü nkormÆ

Kü zmeghallgatÆsÆt
2017. november 13-Æn (üHØtfJ 17.00 ü rÆra ü sszehüvom.

Az ü lØs helye: VÆ
roshÆ
za HÆzassÆgkü tő Terme
Napirend:

1.1 TÆjØkoztatÆs Telepü lØs Arculati KØzikü nyv egyeztetØsi
dokumentÆciü j Ærü l
Elő adü : Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester

2.1 TÆjØkoztatÆs az ü j Telepü lØsrendezØsi Terv kØszütØsØrő l
Elő adü : Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester
3.! TÆjØkoztatÆs KunszentmÆrton VÆros forgalmi rendj Ønek
felü lvizsgÆlatÆrü l
Elő adü : Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester
4.! AktuÆlis kØrdØsek
MegjelenØsØre szÆmütok!

KunszentmÆrton, 2017. november 7.

Wenner-VÆrkonyi tti1a

