Jegyzőkönyv

Készült:

Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013,június
30-án l6 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán.

Az ülés hel}ze: MűvelődésiHáz
Mogyorósbánya, Petőfi u" 34,
Jelen vannak Havrancsik Tibor polgármester
Somogyi Mihály képviselő alpolgármester
ifi. Havrancsik Tibor képviselő
Kríszeg Csaba képviselő
Seresné Papp Zsuzsanna képviselő
Dérnédr. Varga Katalin jegyző

Meghívottak részéről megj elent:
Vajda Kálmán a Swietelsky Kft építésvezetője
Katona Kiss Tamás az Object Kft műszaki ellenőre
Berta Ferenc közbeszerző
Beck Évapénzúgyicsoportvezető

A lakosság részéről a mellékelt jelenléti ív szerint
Havrancsik Tibor polgármester köszönti a képviselő testület tagjait és a jegyzőasszonyt és a
lakosság részérőImegjelenteket, Megállapítja, bogy az tiléi határozatképes. A jegyzőkönyv
vezetésérefelkéri Dérnédr. Varga Katalin jegyzőt, a jegyzőkönyv hitelesítésérea soron
következő

képviselőt Seresné Papp Zsuzsanna képviselőt.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a meghívóban szereplő tervezett napirendi

pontok a következők:

Napirend:

l.)
2,)

Mogyorósbánya- Hősök tere, Alkotmány utca, Arany János utca és Petőfi Sándor utca
aszfaltburkolat felúj ítása
Lakossági bejelentések, észrevételek,javaslatok

Havrancsik Tibor polgármester felkéri a képviselőket, hogy szayazzanak a napirendi pontok
elfogadásáró1

A szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt,
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadja az
napirendi pontokat, ügyrendi módosító javaslat nincs.
72 l20I4.

előterjesztett

(YI. 30.| számű határozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait a
po gárme ster által el őterj e sztetteknek megfe le lően ál lapítj a meg.
Határidő: azonnal
1

Felelős:

1.

Havrancsik Tibor polgármester

Napirend:

Mogyorósbánya - HŐsök tere, Alkotmány utca, Arany János utca és Petőfi Sándor utca
aszfaltburkolat felúj ítása

Havrancsik Tibor polgármester köszönti a megjelent szakembereket, elöljáróban elmondja,
hogy az érintett utcákban a korábbi évek beruházásai (csatorna, gáz) miatt a nyomvonal
megsüllyedt, a csatorna fedelek úgyszintén,ezeket is ki kell javítani a kivitelezőnek.
A beruházás elvégzéséhezpá|yázati forrást kerestünk. A HOLCIM Mikrotérség Fejlesztéséér1
Alapítvány, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés támogatásával tudjuk
megvalósítani. A beruházás teljes költsége 21 millió forint. A kivitelező kiválasztására
közbeszerzés került kiírásra, melynek lebonyolítója a körünkben megjelent Berta Ferenc úr
volt. Köszönti még a kivitelező cég képviselőjeként megjelent Vajda Kálmán építésvezető

urat, aki majd elmondja, hogy aberuházás milyen ütemterv alapjánfog lebonyolódni.
Kéri a lakosság türelmét a kivitelezés során és elmondja, hogy minden lakos meg fogja majd
kapni a részletes ütemtervet, kéri a gépjármű tulajdonosokat, hogy aberuházás ideje alatt ne
parkoljanak az út szélén.Elmondta, hogy pontos tájékoztatást kapnak az utca lakói arra

vonatkozóan, hogy mely napokon merre tudnak közlekedni a Jókai, illetve a Petői utcákon,
aszfaltozást végzi. Természetesen a kivitelező részéről lesznek
forgalomirányítók, akik majd segítik a közlekedésben a lakókat.
Köszönti még a műszaki ellenőri teendőket ellátó Katona Kiss Tamás urat, aki a kivitelezés
folyamán figyel a műszaki paraméterek betartására.
Felkéri Berla Ferenc közbeszerző urat, néhány szóban ismertesse a közbeszerzési eljárást.

míg a géplánc az

Berta Ferenc közbeszetző elmondta, hogy 15 millió forint feletti beruházás esetében
közbeszerzést kell kiírni. A közbeszerzés meghívásos volt. Olyan cégeket kerestek meg,
amelyek országosan is jó referenciákkal rendelkeznek. A bíráló bizottság úgy ítéltemeg, hogy
a benyújtott árajánlatok, referenciák, pénzügyi háttér, valamint műszaki alkalmassági
szempontok alapján a legkedvezőbb a Swietelsky Kft. volt és így ezt a céget hirdette ki

nyertesként.

Elmondja még, nem általános az, hogy a polgármester közmeghallgatási fórumot hív össze
ilyen beruházás előtt. Jó dolognak tartja a lakosság széleskörű és nyílt tájékoztatását. A
közbeszerzés Úgy került kiírásra, hogy a munkák alatt mentő, tűzoltő be tudjon menni a
munkaterületre és természetesen az ott lakók is tudjanak azéríközlekedni. A közbeszerués
törvényesen és jogszerűen zajlott le és köszöni, hogy erre a munkára őt kéfiékfel.

Havrancsik Tibor polgármester megköszöni

Berta úr hozzászólását és felkéri a kivitelező
képviseltébenmegjelent Vajda Kálmán urat, hogy ismeftesse a kivitelezés ütemtervét, hisz
mindenkit ez érdekel igazán,

a tervezett felújítás
munkamenetét. Szeretnénk a beruházást a legrövidebb időn belül befejezni. Első nap, ami
július 7 hétfő törlénne meg a pályaszerkezet cseréje ott, ahol töredezett és itt kapna egy plusz
aszfaltrétegeí az űt. A második naptól a géplánc már itt lesz és terveik szerint 3 nap fog
kelleni az aszfaltozás elvégzésérejó idő esetén. A forgalomirányításra lesz kivezényelve
Vajda Kátmán építésvezetőelmondja. röviden ismerletni fogja

2

emberük, hogy segítsék a közlekedést. Majd az aszfaltozást követi a csatorna fedelek szintbe
emelése, ami viszont már nem jelent forgalomkorlátozást. Végezetül az űtpadka kerül
kialakításra. Remélhetőleg a munkákkal igy a következő hét szombatjára végezni tudnak,
amennyiben azidőlárás ezt lehetővé teszi.

Havrancsik Tibor megköszöni a tájékoztatást és hozzáteszi még hogy a Hősök tere teljes
felülete, az Alkotmány utca, Arany János utca és a Petőfi utca aszfaltfelújításatörlénne meg.
Felkéri a jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket,mondják el véleményüket.

Cseresznyés József helyi lakos szerint előbb meg kellett volna oldani a csapadékvíz
elvezetését,majd ezt követően az aszfalt felújítást. A mai napi esőzéskor is az úttesten folyt a
víz, féIő,hogy ez az űj utat így elmoshatja.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a csapadékviz elvezetésétaz út dőlésével
oldják meg az árok felé. Most a jelenlegi csatorna rendszerbe lesz a viz bevezetve és

reményeink szerint az ott is fog folyni.
Folyamatban van egy másik beruházás tervezése a csapadékvíz e7vezetésére, melyet a Paftner
Mérnökiroda Kft készít.Jelenleg a vizjogi engedélyes terv készül, melyet jóváhagyás után
egy olyan pályázaton, mint a Szőlősornál be tudunk nyújtani, ha a kiírás megtörlénik.

Barina Mihályné helyi lakos megkérdezte, hogy az Alkotmány utca azon része, ahol ők
laknak, kap-e aszfaltot.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy az érintett házak előtt most nem lesz

aszfaltos Út, mivel az árajánlat bekéréstkövetően szembesült a képviselő-testület azzal, hogy
nincs rá ajelenlegi költségvetésben fedezet.

Barina Mihályné elmondja, hogy már csak az
mindenhol máshol az.

ő utcájuk nem aszfaltos a Főtéren már

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy sajnos még nincs aszfalt az Orgona, a Sport
utcában és nincs a Petőfi végénsem a Vízmű felé.
Tetmészetesen minden képviselő azon yan, hogy lehetőleg ezjövőre megváltozzon, ezért is
figyelik és tartják szem előtt apályázati forrásokat,
Balogh Lajosné helyi lakos megkérdezte a képviselőket, hogy melyikük járt ma a Spor1
utcában az éjszakai esőzést követően meg lehet nézni, nem lehet közlekedni és meg se
említitek a Sport utcát.

Kríszeg Csaba képviselő közbevetésül elmondja, hogy

épp az előbb esett róla szó.

Balogh Lajosné helyi lakos elmondja, hogy még járda sincs és a közmunkások nem mennek
ar:ra többször
és neki nő létérekell a gödröket betemetni?

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy nem kell neki a gödrökkel foglalkozni, hisz
a mai nap folyamán az éjszakai esőt követően helyreállítást végeztek az önkormányzat
dolgozói - intenzív eső miatt ezt a munkát átmenetileg abba kellett hagyni - de az eső

megszűnését követően

az utca helyreállítását is befejezik.

Balogh Lajosné közbeszól és elmondja, hogy még meg is lepődött azon, hogy ott voltak

közmunkások ma.

a

Havrancsik Tibor polgármester folytatja a váIaszadást, Bár korábban ennek az utcának

megtervezték a csapadékviz elvezetését, az mégsem megfelelő, mert a hirtelen lezúduló eső
lemossa az utca javítására elterített murvát. Nincs megfelelőn megoldva, hogy a viz az ott
lévő árokba folyjon.
Az önkormányzatnak van egy elnyer1 páIyázata, mely most tarlalékba van helyezve, ami pont
ezen utcát is érinti, amelyben meg lett tervezve a szilárd burkolatú út, a járda, a csapadékvíz
elvezetése, illetve a villamos hálőzat átépítése.Bízunk abban, hogy a tarlalékba került
pá|yázat kap pénzügyi for:rást, ezután aberuházás megvalósítható lesz.
Most arra van lehetőség, hogy a közel 900 méteres útra elnyert pályázatí forrást használjuk
fel, sajnos a már említett murvás utak felújítására nincs lehetőség. Keressük folyamatosan a
megoldást, az a célunk, hogy minden utca megfelelő szilárd burkolatot kapjon.

Török
valami?

Gábor lrelyi lakos megkérdezi, hogy a Fő utca bevezető szakaszával fog-e törlénni

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy mivel abevezető 11129 számű út a Magyar
Közút tulajdona, igy az önkormányzaí erre biztosan nem tud sem saját költségvetési, sem
pályázati forrást biztosítani. Azidei évben is írlunk már levelet a Magyar Közútnak, azűtűgyi
biztosnak. az Infrastruktúráértfelelős Államtitkárnak és sajnos több nem történt, mint az,
hogy az égetően nagy gödröket beaszfaltozták. Az igazi az lenne, ha a teljes útfelületet
felmarnák és megfele|ő aszfaltréteggel látnák el. Mindenekelőtt azonban az űt széIétkellene
meggréderezni, hogy avíz az árokba foly.jon.
Volt egy nagy gödör a falutábláná1, azt mi betömedékeltük murvával, azóta sem javították ki.
Annyit tudunk tenni, hogy ismételten levelet írunk a már említett helyekre és lakossági
aláírásokkal támasztj uk alá.

Tóth Károlyné helyi lakos kéri a képviselő-testülettől, hogy a Fő u. 71 szám előtti csatorna
fedél kerüljön vissza a tisztitő nyílásra.

Kríszeg Csaba képviselő elmondja, hogy az észrevételttovábbítja azizeme|tető felé.
Balogh Lajosné kért ismételten szót, aki elmondta, hogy az elmúlt héten majdnem balesetet
szenvedtek, amikor a Hősök terén kifelé mentek a faluból és a Fő utca felől 80 km-es
sebességgel egy motorossal majdnem ütköztek. Szerinte vissza kellene építenioda a
fekvőrendő11,

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a falu területén 50 km-es sebességgel lehet
közlekedni, de például a játszőtér mellett ez csak 30 km - hozzáteszem ezt sem mindenki
tarlja be -. Az emlitett helyen van elsőbbségadás kötelező tábla is kitéve. Amikor a Fő utca
garanciális aszfaltozása megtöftént, akkor lakossági igény volt arra, hogy az ott lévő
fekvőrendőr ne kerüljön kiépítésre,mert zavarta az ott lakókat, ezért kellett megszüntetni.
Nem tervezzik a visszaépítést,mivel, ha a közlekedési szabályoknak megfelelően mindenki a
megengedett sebességgel közlekedik, nem áll fenn balesetveszély.

Tóth Károlyné jelezte, hogy ismételten nincs közvilágítás az ltcájukban. Ha van egy kis

vihar, rögtön

elmegy aközvilágítás ezen a szakaszon.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a hibát jelezték, de mindenki bejelentheti az

ingyenesen hívható számon, minél többen jelzik, annál nagyobb az esély arra, hogy hamarabb
kerül kijavításra. Korábban már az E.ON alégvezetékre távtartókat szerelt, de a jelek szerint
ez nem elég.

Szaller Istvánné helyi lakos jelezte, hogy a Fő utca velük szemben lévő oldalán a
babakocsikkal nem tudnak a kismamák közlekedni, a járda dőlős és sokan nem tettek rácsokat
a kifolyókra. A babakocsik kereke elakad, nehézkes a közlekedés.
Havrancsik Tibor elmondja, hogy sajnos a járda dőlése abból adódik, hogy az árok és a járda
közötti partoldal süllyed, nincs megfelelően megtámasztva. Sajnos most aííanincs
önkormányzatí pénz, hogy új járdát építsünk, a kifolyókat viszont átnézzük és próbálunk a
közlekedésen j avítani.

Papp Lászlóné helyi lakos elmondja, hogy az előtttik lévő behajtani tilos tábla ellenére is van
olyan, aki szembemegy az egyírányú forgalommal annak ellenére, hogy erre figyelmeztetik.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy minden szerdán itt vannak a körzeti
megbizoítak, akiknek jelezni foga az esetet. A cél nem a büntetés, hanem a közlekedési

szabályok betarlása, Egyébkénta hétvégekensűrűbb a rendőrijelenlét.
Végezetül elmondja, hogy a beruházással kapcsolatos ütemtervet minden lakosnak eljuttatjuk
a hét folyamán. Ismételten kéri a lakosságtól a türelmet a kivitelezés ideje alatt.
A képviselő-testület célja eddig is az volt, hogy a gépjárműadó bevételből újítsunkfel egyegy utcát. Sajnos az elmúlt évtől a gépjárműadó bevétel 60 %-át át kell adnunk az állami
költségvetésnek, így a helyben maradó 40 oÁ-ot tudjuk fejlesztésre fordítani, amt 7 millió
forintból csak 2,8 millió forint bevételt jelent.
:.
Megkérdezi a jelenlévőket van-e még valakinek kérése,bejelenteni valója, ha nincs, akkor
megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást 16.45 perckorbezátja.
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