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Helye: Művelődési Ház
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Ficsor Dénes, Hillender Györgyné, Herman József,
Huber Ferenc, Krupa István, Nida Imre, Szatlóczki Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna
képviselő, Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző, valamint kb 10 állampolgár.
Huber Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselők közül 11 fő jelen
van.
Jegyzőkönyv hitelesítő: Tukarcs Istvánné
Tájékoztatást ad:
-

a kistérségi társulások tapasztalatairól
az önkormányzat költségvetéséről, gazdálkodásáról
az önkormányzat programjának teljesítéséről.

Hozzászólások:
Fazekas András: Nagyon jó, hogy elkészült a szennyvíztelepre vezető csobánkai út egy részének
felújítása és a szennyvíztelep bővítése, de sajnos ez utóbbi inkább csak az iszapkezelésre vonatkozik, a
telep befogadó képessége nem lett nagyobb. Ezért van korlátozva a napi mennyiség.
Szatlóczki István hozzászólásában a rendőrség munkáját bírálja, előadva egy konkrét lopási esetet a
Kilián u. 10. sz. alatti háznál, ahonnan aknafedlapot és kiskaput loptak el. A rendőrök azt mondták,
hogy nem tartozik rájuk. A Táncsics úton pedig baromfilopás miatt még a mai napig sem mentek ki a
rendőrök.
Felháborítónak tartja az Orczy Anna iskolában történt lopást ( két pedagógustól lopták el a táskát és
iratokat) az iskolákat, a pedagógusokat érő atrocitásokat.
Az ellopott dolgok csak hiányosan kerültek elő. Ebben az esetben is hibáztatja a rendőrség eljárását.
Huber Ferenc polgármester: a rendőrséggel kapcsolatos intézkedéseknél figyelembe kell venni, hogy
erős jogszabályi keretek között kell dolgozniuk.
Országosan is és helyben is jelentős létszám hiánnyal küzd a rendőrség, sokan nyugdíjba vonultak. A
helyi rendőrőrs létszáma 16-ról 11-re csökkent, gyakran máshol kell szolgálatot teljesíteniük.
A megyei és a Törökszentmiklós városi kapitány személyében változás történt, várható működésben is
változás. Előzetes információ szerint hetente 2-3 napon nagyobb létszámú rendőr teljesít majd
szolgálatot.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést és a közmeghallgatást
19,15 órakor bezárja.
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