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Készült: Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. november 10-én 
megtartott közmeghallgatásáról.

Jelen vannak: Rácz Lajos polgármester
Nagy Jánosné alpolgármester
Kmecz Andrásné képviselő
Lukács Béla képviselő
Pálcza Józsefné képviselő
Szomor Gábor képviselő

Tanácskozási joggal:             Berzyné Koterla Ildikó            körjegyző

Rácz Lajos polgármester: a közmeghallgatást megnyitja.

A közmeghallgatáson egy állampolgár jelent meg.

Kismarton Károly panaszában elmondja, hogy a volt általános iskola mögött van a pincéje, 
amit szépen rendben tart az előtte lévő területtel együtt, de a csorda ott jár ki a legelőre és a 
tehenek  nekidörgölődnek  a  pince  falának,  összesározzák,  a  pince  előtti  területet  pedig 
összevágják. Az autók is ott járnak el a lopott fával, ami szintén tönkre teszi az utat, nem lehet 
odamenni csak gumicsizmában. Kéri a képviselőtestületet keressen rá megoldást, egyeztessen 
az olasszal, hogy máshol hajtsa ki a teheneket.

Rácz Lajos polgármester: megoldást keresünk rá, a jövő nyáron a csorda nem fog ott kijárni.

Kismarton Károly:  az is megoldás lenne, ha egy térfigyelő kamerát szereltetne fel oda az 
önkormányzat  és akkor meglátnánk ki lopja a fát.  A múlt  télen is leverték a pincémről a 
vakolatot, a zárat púrhabbal befújták.

Rácz Lajos polgármester:  a térfigyelő kamera egyre nagyobb teret kap, nem mondunk le 
róla. Hiába a polgárőrség kihúzták a tujafát, a virágföldet kiborították.

Kismarton Károly: megállítottam a kft. vezetőjét  az úton, de nem értettünk szót, mert nem 
ért magyarul,   Szabó Gyulához irányított.



Nagy  Jánosné  alpolgármester:  hétvégén  a  kvadosok,  motorosok  is  ott  járnak,  azok  is 
tönkreteszik az utat.

Berzyné  Koterla  Ildikó  körjegyző:  Görömbölyön,  ahol  a  mi  pincénk   van,  ugyanez  a 
helyzet, ott is járnak a motorosok. A tulajdoni lap csak a pince és az ahhoz tartozó területre 
vonatkozik, a többi közterület. A szarvasmarha telep ügye már 2004. évben elkezdődött, az 
összes  szakhatóságot  meghívtuk  és  ott  elmondta  a  tulajdonos,  hogy  munkát  ad  az 
embereknek,  az értéktelen földeket bérli,  a Vörösmarty utcai  lakosok lopták a terményt,  a 
borjút, de ha tovább jelentgetik felszámolja a telepet. Megjegyzem, hogy kihajtási útvonalnak 
kellene lenni.

Rácz Lajos polgármester: tavaszra ezt megoldjuk, más útvonalat jelölünk ki.
Több hozzászólás nem lévén a közmeghallgatást bezárta.
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