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J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: A Képviselı-testület 2013. december 16-án 17.00 órakor a Faluházban megtartott 
közmeghallgatással egybekötött Képviselı-testületi ülésrıl. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó, Majoros 
István képviselık. A Képviselı-testület létszáma 4 fı. 
 
Bejelentéssel távol: Czigány Lajos képviselı. 
 
Közmeghallgatás kezdete: 17.00 óra 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 

Polgármesteri Hivatal munkatársai 
Máté Gábor Bácsvíz képviselıje 
Kovács István rendır alezredes  
Felsılajosi állampolgárok (jelen van kb.40 fı) 

Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
 
Juhász Gyula polgármester:  
Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai közmeghallgatáson megjelent! Külön köszöntöm Máté 
Gábort a Bácsvíz Zrt képviselıjét, Kovács István rendır alezredest, a tagintézmény vezetıket, a 
Képviselı-testületet, és vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 4 képviselı jelen van, Czigány Lajos 
képviselı bejelentéssel van távol. Két napirendi pont szerepel a meghívóban, ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- 
az alábbi napirendi pontokat fogadta el a Képviselı-testület:  
 
 
 
 

Napirendi pontok 
 

1) Tájékoztató Felsılajos Község Önkormányzata 2013. évi tevékenységérıl, költségvetési 
helyzetérıl és a 2014. évi elképzelésekrıl  

 
2) Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi a helyi 

közügyeket érintı kérdéseket és javaslatot tehetnek.”) 
 
 
 
 
1. napirendi pont 
Tájékoztató Felsılajos Község Önkormányzata 2013. évi tevékenységérıl, költségvetési 
helyzetérıl és a 2014. évi elképzelésekrıl  
 
Juhász Gyula polgármester: A 2013. évi költségvetésünket a Képviselı-testület által elfogadott 
költségvetési rendelet betartásával igyekeztünk, illetve igyekszünk az év hátralevı részében is 
végrehajtani. Ennek megfelelıen 69,8 millió forintból gazdálkodunk, amely tartalmazza a 
tagintézmény és egyéb a lajosmizsei önkormányzat által biztosított szolgáltatások (hivatal, szoc. és eü. 
ellátások) finanszírozását is. Ezek összege éves szinten több mint 23,3 millió forint. 
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A bevételeink jelentıs része 48 % - amennyiben a gépjármőadóból származó bevételt is ide számítjuk 
- saját bevételekbıl , ami 33,5 millió forintnak felel meg, gépjármőadónak csak a 40%-a marad az  
önkormányzatnál, ezáltal a  vállalkozások által befizetett helyi adók még nagyobb jelentıséggel 
bírnak. A fennmaradó 36,3 millió forint az állami költségvetésbıl és normatív támogatások 
formájában és az elızı évi pénzmaradványból kerül az önkormányzat bevételei közé.  
A fentiekbıl is látszik, milyen nagy jelentısége van annak, hogy a saját bevételeink hogyan 
teljesülnek. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy minél több új vállalkozás telepedjen meg, 
illetve a régiek is megfelelı körülmények között végezzék a tevékenységüket. Éppen ezért volt 
szükség a rendezési tervünk módosítására, amely által lehetıség nyílt az új vállalkozások 
megtelepedésére és a régi vállalkozások fejlıdésére. 
A befolyt bevételeket úgy kellett felhasználni, hogy a mőködés minden szinten biztosítva legyen. Így 
tehát az önkormányzat – beleértve a tagintézmény mőködtetése is – elsıbbséget élvez. Ezek a 
mőködési kiadások éves szinten 58,4 millió forintot jelentenek. A fennmaradó 11,4 millió forint kerül 
felhasználásra a szükséges beruházásokra és általános tartalék képzésére. 
Szociális kiadásokra (segélyekre, közmunka programra) kb. 9 millió forintot fordítunk. A rendszeres 
ellátásokra költjük ezen kiadások zömét, de ezt nagy részben a központi költségvetés 
megfinanszírozza. Az önkormányzati saját erı sem elhanyagolható azonban, amelynek összege kb. 3 
millió forint. Ezenkívül több mint 1,3 millió forint értékben támogattuk a különbözı társadalmi és 
sportszervezeteket. A Felsılajosi Templomért Alapítvány támogatására 0,5 millió forintot fordít az 
önkormányzat, amely összeget a templom befejezési munkálataihoz biztosítottuk.  
 
2014. év 
 
A 2013. évi takarékos, fegyelmezett gazdálkodás ellenére is aggódva tekintünk a 2014. évi 
gazdálkodás elé, a gazdasági környezet folyamatos változása miatt. A 2013. évi gazdálkodás 
eredményeként várhatóan  pénzmaradvánnyal zárjuk az  évet, amely összeg azonban  alatta marad az 
elızı évinek. 2014. évben is elsıdleges cél a mőködıképesség biztosítása mind az önkormányzat, 
mind pedig az intézmény vonatkozásában. Szeretnénk elérni, hogy az arra rászorulók továbbra is 
hozzájussanak az alapvetıen szükséges anyagi forrásokhoz, juttatásokhoz. Folytatni kívánjuk a 
véleményünk szerint jól bevált közmunka programot. Amennyiben a mőködés biztonsága mellett 
rendelkezünk szabad forrással, akkor  a faluház és az óvoda energetikai beruházását, korszerősítését 
kívánjuk megoldani, pályázat útján. Bizakodva nézünk a pályázati lehetıségek elé, mivel 
önkormányzatunknak  nem volt tartozása, így nem vett részt az adósság konszolidációban. Az ígéret 
szerint kedvezı pályázati lehetıségeket biztosítanak ezen önkormányzatoknak.  
 Az eddig elmondottakon kívül a lehetıségekhez képest szeretnénk továbbra is támogatni a 
különbözı társadalmi, sport és egyéb szervezeteket. Remélem, hogy a felsorolt és fel nem sorolt 
feladatok ellátása mellett az elızı évekhez hasonlóan sikerül valamilyen összegő tartalékot is képezni, 
amely lehetıséget adhat arra, hogy elıre nem látható problémák esetén is megoldható legyen a 2014. 
évi gazdálkodás.  
 
Még szeretném elmondani, hogy mi minden történt 2013-ban: 

- január 14-én megtörtént a játszótér elszámolása. Van még mit tennünk, parkosítás, füvesítés, 
de szép lassan rendben lesz. 

- Február 1. a Képviselı-testület döntött abban, hogy Közös Önkormányzati Hivatalt hoz létre 
Lajosmizsével, hiszen a kötıdés több évtizedre nyúlik vissza.  

- Február 9-én volt az Óvoda Bál. Ez mindig itt zajlik a Faluház nagytermében, az idén is 
nagyon jól sikerült. Köszönöm a szervezıknek, résztvevıknek a közremőködést.  

- Március 1. Felállt a Közös Önkormányzati Hivatal. Én azt gondolom, hogy nagy változás nem 
történt, hiszen minden ugyanúgy mőködik tovább. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
bemutassam dr. Balogh Lászlót, aki március 1-e óta látja el a jegyzıi feladatokat a közös 
hivatalban.  

- Március 14-én volt a március 15-i ünnepség. 
- Március 22-én vízivilág kiállítás volt az aulában, nagyon sok szép munkát láthattunk. 
- Április 5-én jelzıszolgálati értekezlet volt. Külön köszönöm mindenkinek, aki ebben részt 

vesz. 
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- Április 22-én volt a Föld Napja, ez alkalomból részt vettünk egy országos programban, 
melynek keretében szemetet szedtünk a fıút mellett.  

- Április 26-án szemétszedési akció volt, ahol az óvodások, iskolások, közmunkások, és a 
lakosság is segített. Körülbelül 60-70-en szedtük a szemetet, ezúton is köszönöm a részt 
vevıknek.  

- Május 13-án döntött a Képviselı-testület, hogy egy térfigyelı rendszerre nyújtunk be 
pályázatot. Még sajnos nem tudunk eredményt, hogy nyertünk-e vagy sem, de bizakodóak 
vagyunk. 

- Május 18-19-én kutya világkiállítás volt a Tanyacsárdában. Nagyon sokan jöttek el rá, és a 
település életében is látszódott, hogy nagy a mozgás. 

- Május 24-én elfogadtuk a rendezési tervet. Ez egy hosszabb folyamat volt, mint amire 
gondoltunk. Három vállalkozást érintett különösen, hogy tovább tudjanak fejlıdni. Az egyik 
Tóth Tibor, aki az abonyi állatkertet kívánja ide telepíteni. Tudni kell azt, hogy a település 
bevételeinek a felét a vállalkozások adják össze, így nagyon fontos, hogy segítsük ıket. 

- Május 31-én pedagógus napi ünnepség volt Lajosmizsén, Lilla néni ott vehette át az arany 
diplomáját, amit legnagyobb örömömre én adhattam át. Ezúton is gratulálunk ehhez.  

- Június 7-én döntött a Képviselı-testület a gyerekek nyári napközbeni ellátásáról. Külön 
köszönöm a pedagógusok segítségét ebben.  

- Június 15-én volt a ballagás. 
- Június 20-án döntött a Képviselı-testület a MÁV P+R parkoló kialakításáról, már nem 

elıször. Szeretnénk ha megújulna a parkoló, kerékpártárolókkal, bekamerázva. Reméljük 
hamarosan ez is elkövetkezik. 

- Június 29-én volt a Falunap, a település legnagyobb rendezvénye. Mindig úgy érezzük, hogy 
jól sikerült, ez most is így volt. Sajnos nem tudunk több millió forintért vendégmővészeket 
hívni, de azt gondolom nekünk a legfontosabb az óvodások és iskolások mősora. Köszönöm 
mindenkinek aki részt vett a szervezésben. A jövı évi vendégmővészt már lassan ki is kellene 
választani, így várom a javaslatokat. A búcsút az idén már nem rendeztük meg, csak a 
templomi részét, az a jövıben is így lesz. 

- Június 1-tıl létrehoztuk a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és  
 Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsát, ide tartozik az óvoda és az Egészségház. 

- Augusztus 18-20. között volt Lajosmizsén egy kiállítás, melyen Felsılajos is képviseltette 
magát. Nagyon színvonala, jól sikerült kiállítás volt. Ebben az idıszakban volt a Hírös Hét 
kiállítás is, Felsılajos a szerdai napon mutatkozott be Lajosmizsével közösen. Köszönöm 
azoknak, akik részt vettek a szervezésben. 

- Augusztusban ifj. Nagy Tibor fogathajtó csapatban a Lázár testvérekkel aranyérmet nyert. 
Büszkék lehetünk rá, és ezúton is gratulálunk. 

- Szeptember 12-én Ladánybenén egy ülésen vettünk részt, ahol egy szennyvizes társulást 
hoztunk létre a csatorna miatt. Régóta dolgozunk már ezen, reméljük hamarosan ez is 
megoldódik. Jelenleg felfüggesztették a pályázatot, most várakozó állásponton vagyunk.  

- Szeptember 21-én jelzıszolgálatos értekezlet volt a Kuning telepén. 
- Október 4-én az Aradi Vértanúk emlékére fáklyás felvonulást szervezett az iskola, melyhez 

csatlakoztunk mi is. Nagyon szép volt, reméljük hagyomány lesz belıle.  
- Október 5-én kistérségi labdarúgó verseny került megrendezésre, ahol Felsılajos 2. helyezést 

ért el, Lajosmizse pedig az 1. lett. Gratulálunk nekik. 
- Október 11-én a Tanyacsárda 40. éves születésnapján vettük részt, mely nagyon színvonalas 

rendezvény volt. 
- Október 25-én a Virágos Magyarországért fıvédnöki díját vehettem át Gyulán, melyre szintén 

nagyon büszkék lehetünk. 
- November 16-án volt az iskola szervezésében az ıszi bál. Ez is nagyon jól sikerült, köszönöm 

mindenkinek.  
- November 28-án részt vettünk az Izsák-kom Kft ülésén, és aláírtuk a szerzıdést, december 16-

tól ık az új hulladékkezelési közszolgáltatónk. Nehezen tudtuk megoldani ezt a feladatot, mert 
a rezsicsökkentés miatt nem kapkodnak utánunk a szolgáltatók. Ezúton is köszönjük Rudics 
Ákosnak a közremőködést. 
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- November 29-én volt az idısek napja. Nagyon jó hangulatban zajlott, köszönjük azoknak, akik 
el tudtak jönni. 

- December 4-én Lajosmizsén volt egy vállalkozói fórum, melyen a 2014-2020-as idıszakban 
várható pályázatokról volt egy tájékoztatást. Sajnos elég kevesen voltunk. 

- December 12-én egy karácsonyi koncert volt, ahol az itt tanult zeneiskolások léptek fel. 
Nagyon szép kis elıadás volt, köszönjük nekik. 

- December 20-21-én adventi vásár lesz. 
- December 31-én pedig egy szilveszteri bál, az óvoda szervezésében. Szurkolunk nekik, hogy 

jól sikerüljön. 
- 2014. évre folytatnánk a dőlıutak karbantartását, melyet tavasszal már ez is kezdünk, mihelyst 

az idı engedi. A hóeltakarítás ugyanúgy meg lesz oldva az idén is, mint tavaly. A kóbor 
kutyák mindig visszatérı probléma, ha valaki kóbor kutyát lát, kérem szóljon, mert 
szerzıdésünk van az Alanyi Állatotthonnal, és ık elviszik.  

Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna elmondani, és ezt a napirendi pontot határozathozatal 
nélkül lezárom. 
Várom a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
 
2. napirendi pont 
Közmeghallgatás („a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi közérdekő 
kérdést és javaslatot tehetnek”) 
 
Keresztes László felsılajosi állampolgár: Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy a Felsılajosiak 
még aludtak, amikor a havat már a polgármester úr eltakarította, Köszönet ezért is, és az idısek 
napjáért is, nagyon hálásak vagyunk. Annyi észrevételem lenne, hogy a Fı utcán a buszmegállóval 
szemben a járda nagyon rossz állapotban van, ha van rá lehetıség, akkor javítsuk meg. Boldog 
Karácsonyt kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük az elismerı szavakat. Az idısek napját mi is mindig 
izgatottan várjuk. A járdával kapcsolatosan megnézzük, hogy ki a tulajdonos, ha kell adunk anyagot 
hozzá, ha így sem hajlandó megcsinálni, akkor közmunkásokkal kijavíttatjuk.  
 
Havasi Pál felsılajosi állampolgár: Figyelemmel kísértem a beszámolót, örvendetes, hogy milyen 
sok mindent sikerült megvalósítani, remélem ez így lesz ezután is. A közbiztonság a településen 
meglehetısen jónak mondható, köszönhetı ez a lakosságnak, hiszen a jelzıszolgálat jól mőködik, de 
az ünnepek közeledtével nınek a bőncselekmények, így figyeljünk egymásra. Még annyit szeretnék 
elmondani, hogy a múltkor a Pesti úton kifeszítettek két szál drótot, még szerencse, hogy nem történt 
tragédia, és a jelzıszolgálat észrevette. Az utcákkal, földes utakkal kapcsolatosan szeretném 
elmondani, hogy kritikus állapotban vannak, valamit tenni kellene a tél beállta elıtt. Szeretnék 
köszönetet mondani az óvó néniknek, tanító néniknek az idısek napi mősorért, és ugyanez vonatkozik 
a Falunapi mősorra is.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük az elismerı szavakat. Az utakat ki fogjuk javítani, amint az 
idıjárás engedi. 
 
Rostás Béláné felsılajosi állampolgár: Elıször is szeretném megköszönni a koszorút a Képviselı-
testületnek. Jegyzı úrtól kérdezném, hogy tudta-e érdemben tájékozatni a beosztottait a 
problémáinkról, amivel felkerestük önt. 
 
dr. Balogh László jegyzı: Az ügy folyamatban van, nem szeretnék itt most személyes dolgokkal 
foglalkozni, hiszen a közmeghallgatásnak a tárgyát a helyi közügyek képezik, az egyediek nem. 
 
Rostás Béláné felsılajosi állampolgár: Ez nem csak az én problémám, mások is járnak azon az úton, 
ami a Rostás tanyába megy be, és az önkormányzat ezt kisajátította.  
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dr. Balogh László jegyzı: Azt tudom mondani, hogy földmérıt kell megbízni, hiszen ez egy 
szakértıi kérdés, utána lehet erre választ adni. 
 
Rostás Béláné felsılajosi állampolgár: Ezt köszönöm, de olyan területek is vannak, amik nem 
szerepelnek a földhivatali térképen, és ezt nem szorgalmazza az önkormányzat, hogy ezt kimérje, 
hanem a mi földünkön szeretnék ugyanazt a helyrajzi számú területet bejegyeztetni. De, hogy mi 
jogon, ezt is szeretném megkérdezni? 
 
dr. Balogh László jegyzı: Ameddig földmérı ezeket a területeket nem mérte ki, addig nem lehet 
felelısségteljesen nyilatkozni. 
 
Rostás Béláné felsılajosi állampolgár: Én nem veszek el az önkormányzattól 1 cm földet sem, az 
önkormányzat se vegyen el tılem. Ott fog elmenni az állatkert forgalma, mi lesz majd ott? 
 
Juhász Gyula polgármester: Az valóban tény, hogy az az út, ami a Rostás tanyára is megy be, az egy 
4 m-es út. Ez nem csak az állatkert miatt fontos, hanem sok mindenkinek. Ezt mindenképpen kezelni 
kell. Én ott voltam a kimérésnél, és például egy önkormányzati csatorna pedig a kerítésen belül van. 
Az út egy önkormányzati út, a földhivatali papíron így szerepel. Én a Képviselı-testülettıl 
felhatalmazást kaptam arra, hogy egyeztessek ez ügyben, hogy kiszélesíthessük 8 méteresre, de ti nem 
vagytok hajlandóak semmilyen egyezségre.  
 
Rostás Béláné felsılajosi állampolgár: Még 4 méter sincs az önkormányzat útja, itt a mérnöki 
vélemény. Hoznak egy határozatot, és nem gyızıdnek meg arról, hogy ez valóban így van-e. A 60-as 
években meghamisította valaki a papírokat, innentıl kezdve nem jók a kimérések.  
 
Juhász Gyula polgármester: Én még akkor nem éltem, így biztosan nem én hamisítottam meg. Arra 
viszont emlékszek, hogy amikor kisgyerek voltam, ott volt egy út. 
 
Rostás Béláné felsılajosi állampolgár: A Némethéket miért nem kérdezitek meg? Egy Tsz-es út volt 
arra valamikor, de nem ennek az útnak a vonalán. 
 
Bujdosó Istvánné felsılajosi állampolgár: Ott soha nem volt út. 
 
Domonyik Mihályné felsılajosi állampolgár: Miért nem Ladánybene felıl közelítik meg az 
állatkertet? 
 
Juhász Gyula polgármester: A Képviselı-testület megörökölte ezt az állapotot, nem tehetünk róla, 
hogy ez így alakult. Szeretném megkérdezni, hogy mi az úttal a tervük? Meg akarják határozni, hogy 
ki mehet rajta? 
 
Rostás Béláné felsılajosi állampolgár: Eddig sem akadályoztunk meg senkit, hogy arra menjen. De 
az állatkert tulajdonosa megfenyegette a fiamat, hogy eltöri kezét, lábát, ha még egyszer arra hajtja az 
állatokat.  
 
Juhász Gyula polgármester: Én azt gondolom, hogy meg kellene tanulni egymással együtt élni. Ha a 
tulajdoni lapon az szerepel, hogy az út tulajdonosa a Felsılajosi Önkormányzat, akkor azt mi nem 
adhatjuk nektek oda. Ti azt mondjátok, hogy a tiétek, de a tulajdoni lapon nem ez szerepel. Ezek olyan 
szakértıi kérdések, amelyeket mi most nem fogunk tudni eldönteni itt.  
 
Jászgulyás Zoltánné felsılajosi állampolgár: Ott tényleg nem volt út. İk dolgoztak vele, 
megcsinálták, átengedtek rajta mindenkit, most meg el akarják venni tılük. Miért? Ezen végtelenül fel 
vagyok háborodva. 
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dr. Balogh László jegyzı: Én nem tudok róla, hogy az önkormányzat bárkitıl is elvett volna, vagy el 
akarna venni földet. Azt gondolom, hogy innen is látszik, hogy ez egy vitatott dolog, ezt mi itt most 
nem fogjuk tudni eldönteni. 
 
Rostás Béláné felsılajosi állampolgár: Ha az önkormányzat tulajdona az út, akkor miért nem tartotta 
rendbe sose? 
 
Juhász Gyula polgármester: Én senkitıl nem akarok semmit elvenni. A havat is eltolom arról az 
útról is, ha ez szükséges. Nekem soha nem volt kérdés, hogy az egy önkormányzati út. Az állatkertet 
meg fogják közelíteni, akárhogyan is. Az 50-60-as évekre hivatkoztok, meg hamisításra. A 
megegyezés is régen megtörtént volna már, ha hajlanátok rá. Kérem zárjuk ezt most itt le. 
 
Marticskné Sápi Csilla tagintézmény vezetı: Az iskola életében is változás történt ebben az évben, 
hiszen 2013. január 1-tıl a KLIK-hez tartozunk. Az önkormányzat viszont továbbra is támogat minket, 
amit nagyon köszönünk. A homlokzat felújításban is segítettek, a közmunka program keretében is 
kaptunk segítséget. Én nem csak a Képviselı-testületnek, hanem a lakosságnak, a vállalkozóknak, és a 
jelzıszolgálatnak is szeretnék köszönetet mondani. És mindezek ellenére, ami az imént elhangzott, mi 
nagyon várjuk a Vadasparkot. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük Csillának az elismerı szavakat. Mi nem is gondoljuk úgy, 
hogy az iskola már nem hozzánk tartozik, hiszen a mi gyerekeink járnak oda. Nagyon sok változás 
volt valóban az elmúlt 1-2 évben, több, mint a 10-12 évem alatt. Köszönöm szépen. 
 
Szarkáné Jurászik Zita tagintézmény vezetı: Én is szeretnék köszönetet mondani. A közmunka 
programban egy személy segítette a munkánkat, ez nagyon sokat számított nekünk. Köszönjük mi is a 
termet, hogy igénybe vehetjük. Köszönjük az önkormányzatnak, a Képviselı-testületnek, a 
polgárırségnek, a rendırségnek a munkáját. Szeretném elmondani, hogy a mi óvodánk is elnyerte a 
Zöld Óvoda címet, ez azt jelenti, hogy környezettudatosan neveljük a gyerekeket. 
 
Juhász Gyula polgármester: Gratulálunk a Zöld óvoda cím elnyeréséhez. Biztosan sokkal több dolog 
lenne, amiben segíteni tudnánk, de sajnos az anyagi keretünk véges. Számtalan olyan feladat van, amit 
meg szeretnénk valósítani, reméljük egyszer mind teljesül is. 
 
Keresztes Lászlóné felsılajosi állampolgár: Köszönöm a szép szavakat, és köszönöm, hogy segítik 
az itteni embereket. Köszönöm a közmunkásoknak is, hogy segítenek rendbe tartani a települést. 
Nagyon örülök én is a Vadasparknak, végtelenül hálásak vagyunk érte, hogy ide jönnek. Mindenkinek 
békés boldog karácsonyt kívánok. 
 
Majoros István képviselı: Én szeretném megköszönni a jelzıszolgálatban részt vevıknek a 
segítséget, és a feleségeiknek is, mert sok éjszakát nem töltünk otthon. Köszönet érte. Örülnénk, ha az 
állatkert is megvalósulna, valami megoldást kellene találni rá. 
 
Tóth Tibor az Abonyi állatkert vezetıje: Én más szándékkal jöttem ide, mint ami az elején 
elhangzott. Az Abonyi állatkert létrejötte nagyon hasonlít erre a mai szituációra. 1994-ben odaálltam 
az Abonyi polgármester elé az ötlettel, aki nagyon örült neki, viszont egy képviselı megakadályozta a 
tervet. 3 évig húzódott a dolog. Jött egy új testület, akik megengedték végre, most meg foggal-
körömmel ragaszkodnának hozzánk. Nem akarják, hogy eljöjjünk, de kinıttük a területet, és nincs 
lehetıség bıvítésre. Rátaláltam erre a 19 ha területre, ahol minden lehetıség adott, amire nekünk 
szükségünk van az engedélyekhez. Rengeteg állatunk van, tigris, láma, stb., közel 400 darab. Úgy 
tőnik csak 1-2 ember nem akarja az állatkertet, a többiek viszont igen. Ez nagyon komoly bevételt hoz 
a településnek. Ha csak annyit mondok, hogy Abonyban a 3 legtöbbet fizetı adózók között vagyunk, 
szerintem sokat elárul. Turisztikai látványosság, állatmentı hely, oktatóközpontként is mőködünk. 
Abonyban is 4 méteres út vezet az állatkerthez, jöjjenek el, nézzék meg.  
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Juhász Gyula polgármester: Azt gondolom teljesen igaza van. Nagyon örülünk neki, hogy ránk esett 
a választás, el is kezdtük a rendezési terv módosítását, mely jól elhúzódott ugyan, de sok 
szakhatóságot kellett bevonni. Nagyon sok település örülne egy ekkora lehetıségnek. Bármilyen 
bevételnek örülünk, és mindent meg kell tennünk, hogy a vállalkozásokat segítsük.  
 
Rostás Béláné felsılajosi állampolgár: De ne úgy, hogy ellehetetlenítjük a régóta itt lakókat. 
 
Bujdosó Barna lajosmizsei állampolgár: Én nagyon remélem, hogy az egyéni vitájukat mielıbb 
lezárják, és ne kelljen bíróságra menni, hogy évekig elhúzódjon. Ennek az állatkertnek már mőködnie 
kellene, minden nap elfecsérelt idı. Ekkora lehetıséget nem szabad elszalasztani. Ezzel az egész 
környéknek csak jobb lesz. Nagyon sok település örülne ennek, hiszen most itt van a fejlıdés 
lehetısége. Ennek nem szabadna problémának lennie, ezen nem csúszhat el ez a vállalkozás.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen a hozzászólást. Én abban biztos vagyok, hogy a 
Képviselı-testület jól döntött, amikor engedélyezte az állatkert ide települését. 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs több kérdés, akkor én boldog 
karácsonyt, és új évet kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy eljöttek. 
A közmeghallgatást ezennel 19.00 órakor berekesztem. 
 
 
 

K.mf. 
 
 

 Juhász Gyula sk.                 dr. Balogh László sk. 
 polgármester                        jegyzı  
 
         
 


