JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszentmárton Községben 2015. december 15.-án du. 13.00 órától megtartott
közmeghallgatáson.
Jelen vannak: Liktor Róbert polgármester
Szabó Iván alpolgármester
Bárdos Józsefné
Liktor Károly
Szabó Lajosné önkormányzati képviselők
Település lakói közül: 21 fő
Liktor Róbert polgármester
Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, valamint Fehér Lászlóné címzetes
főjegyző megbízásából Bárdos Mária igazgatási előadót, jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja,
hogy 5 fő képviselő-testületi tag közül 5 fő jelen van, továbbá a település lakói közül 21 fő.
Megállapítja, hogy a közmeghallgatás határozatképes, ismerteti az alábbi napirendi pontot:
1./ A lakosság részéről felmerült közérdekű kérdések és javaslatok
Ismerteti az önkormányzat I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulását, valamint
beszámolt a fejlesztésekről.
A helyi lakosság részéről az alábbi közérdekű kérdések hangzottak el:
Dudás Emil Akác u. 2.
A Bükkszentmárton Községért Alapítvány Elnöke voltam és jelenleg is az vagyok.
Polgármester Úr azt mondta, hogy folyamatban van az ügy és új elnök került megválasztásra
és így a továbbiakban nekem nem kell vele foglalkozni. Erről azonban döntést még nem
kaptam, még jelenleg is én vagyok az elnök, nekem kell aláírni.
Liktor Ferenc Petőfi S. u. 3.
A II. Rákóczi F. út felső részéről az esővíz a Petőfi S. utca fel nem újított szakaszán gyűlik
össze, ezért ilyenkor ott közlekedni nem lehet, mivel nagy sár is van.
Liktor Károly képviselő-testületi tag
A II. Rákóczi F. u. 74. szám alatti ingatlan után lévő áteresznél nagy esőzés esetén az áteresz
fölött folyik a víz, azért gyűlik annyi víz össze a Petőfi S. utca végén.
Lengyel Sándor Széchenyi I. u. 14.
Az út szélét föl kellene tölteni. A vízelvezető árkok az idén nem voltak kitakarítva. Igen sok a
vad, a vadászatra kijelölt személyt nem lehet látni. A közterületen még mindig vannak kutyák
akik kin tartózkodnak, miért nem lehet ezeket kilövetni. A II. Rákóczi F. u. 88. szám előtt
lévő buszváró véleményem szerint szűkre van szabva, magas és az eső beesik.
Liktor János II. Rákóczi F. u. 86.
A temetőben a harangláb előtti területet is szükséges volna leaszfaltozni, mivel esős, sáros idő
esetén igen nehéz közlekedni.
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Szabó Béla II. Rákóczi F. u. 81.
A temetőben a ravatalozó előtt a kocsi megfordulás igen nehéz, szükség lenne ott egy
nagyobb terület kiépítésére a parkoláshoz és a megforduláshoz. A II. Rákóczi F. u. 72. szám
alatti ingatlan előtt lévő kereszt felújításra szorulna és szükség volna a környékének a
rendbetételéhez is.
Liktor Róbert polgármester
Megfogjuk nézni a Petőfi S. utca fel nem újított szakaszát és amennyiben pályázati lehetőség
lesz, vagy a pénzügyi helyzetünk megengedi akkor a fennmaradó szakaszt is felújítjuk. Már
többször is feltöltésre került az út széle és ahol szükséges fel fogjuk tölteni. A vízelvezőt
árkok ez évben is voltak takarítva. A temető az egyház tulajdona, csak a harangláb és a
ravatalozó az önkormányzat tulajdona. A temetőben a parkoló és forduló kiépítése igen nagy
összegbe kerülne és ahhoz az egyház hozzájárulása is szükséges. A költségvetésnél
figyelembe vesszük és amit tudunk megcsináltatjuk. A vadkár elhárító vadászatra kijelölt
személyt a Rendőrség engedélyezte, a településen Magyar Ottó bükkszentmártoni állampolgár
A Vadász Társaság elnökének Mikó Károly Úrnak a bejelentéseket jelezni szoktam. A
közterületen lévő kutyák tulajdonosait szabálysértés miatt föl lehet jelenteni a Járási
Hivatalnál. A sintért kihívatni pénzbe került, de már volt olyan eset is, amikor kutyák nem
voltak a közterületen. A buszváró a régi lebontott buszváró helyére épült, a célnak megfelelő.
Mivel több észrevétel, javaslat nem volt, megköszöni a megjelenteknek a részvételt és a
közmeghallgatást bezárja.

K.m.f.

Liktor Róbert
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

