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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. november 30-

án 18 óra kezdettel tartott közmeghallgatáson. 

 

A közmeghallgatás helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Puch József alpolgármester, Bán 

Bálint Géza, Soós Ferencné, Vörös Bálint képviselő-testületi tagok. dr. Girst Julianna jegyző, 

Tubáné Benák Ibolya aljegyző. A lakosság részéről egy fő, Csapó Jánosné 

jegyzőkönyvvezető.  

 

A polgármester asszony a közmeghallgatást megnyitja. 

 

Hefkó Sándorné: Nagy problémát okoz nekem a házam előtti buszmegálló. A buszról 

leszálló emberek szemetelnek, az árokba dobják a papír zsebkendőket, cigarettacsikket. Jó 

lenne gondoskodni az áthelyezéséről. Ugyan ez a helyzet a ház melletti átjáróval is. A 

problémám továbbá, hogy belső soron az út sokkal magasabban van, mint az útpadka. Fel 

kellene tölteni, mert ha letöredezik az út széle, a darabok az én kertembe kerülnek. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A most elmondott problémákat írásban is jelezted nekünk. Az 

aljegyzővel megnéztük, nem láttuk az elmondott problémákat. A telked végében az út mellett 

nincsenek gödrök, nem áll meg a víz, nincs mit feltölteni.  

 

Tubáné Benák Ibolya: Végig néztük az utat, nem találtuk meg, hol van letörve a széle. Nem 

találtunk betondarabokat.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Egy-két évvel ezelőtt nekiveselkedtünk a buszmegálló 

áthelyezésének, a Bölcskei úti lakosok ellenállásába ütköztünk, pedig a terveink is meg voltak 

hozzá. A jövő évre betervezzük a felújítását, de az áthelyezése nem lehetséges. 

 

Hefkó Sándorné: A házam mögötti átjárón motorral közlekednek, szemetelnek. Korábban 

volt róla szó, hogy ajtó kerül az átjáró két végére. Meg fog rongálódni a pincém. Már 

megrepedt a fala, ahogy döngölték a földet, amikor az új dúcokat leállították.  Nem tett jót.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A ház mögötti átjárót nem szüntethetjük meg, örülünk, hogy egy 

kicsit kulturáltabbá tudtuk tenni. Olyan szűk volt eddig, hogy még a bicikliket sem tudták 

keresztül tolni rajta. Most legalább erre alkalmas. Nem gondolom, hogy olyan sokan 

közlekednének rajta, hogy azzal zavarnának. 

 

Hefkó Sándorné: Nagyon sajnálom, hogy amit elmondtam, csak nekem okoz problémát, nem 

lesz rá megoldás. Minden esetre kérem, hogy a buszmegálló takarítását a többihez hasonlóan 

oldja meg az önkormányzat, ne nekem kelljen összeszednem az eldobott szemetet.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára:  Ezt megígérem, meg fogjuk oldani a takarításukat. 

 

 

 

 



2 

 

A lakosság részéről több érdeklődő nem érkezett. 

 

A polgármester asszony a közmeghallgatást 18 óra 20 perckor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                          dr. Girst Julianna 

polgármester         jegyző 

 

 

 

 

 

 

Soós Ferencné             Vörös Bálint 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


