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Az évente megtartandó falugyűlés a kultúrotthon felújítása miatt a polgármesteri hivatal
dísztermében került megrendezésre.

Csöngei Gábor polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket, a hivatal dolgozóit és a
képviselő testületet, továbbá a megjelent nagyalásonyiakat.

Először Gerecs Istvánnak, a Devecseri Rendőrőrs őrsparancsok-helyettesének adta át a szót,
aki ismertette a Devecseri járás és a község bűnügyi helyzetét. Beszédében elmondta, hogy
településünk nagyon jó bűnügyi mutatókkal rendelkezik. A tavalyi első négy hónap adatait
hasonlította össze az ideivel. Tavaly ebben az időszakban nem történt bűncselekmény idén is
csak egyetlen könnyű testi sértés történt a faluban. Kiemelte a helyi polgárőr egyesület
munkáját valamint a rendőrség és az önkormányzat közötti jó kapcsolatot.

Ezután a polgármester ismertette a község jelenlegi helyzetét. Szót ejtett a községben már
meglévő közművek állapotáról, amit jónak nevezett. Elmondta, hogy a Táncsics MGZRT.
felszámolása miatt a jövőben az önkormányzatnak kell a külterületen lévő utak és
csapadékelvezető rendszer karbantartásáról gondoskodni. Ehhez sikerült pályázati pénzt
szerezni, amiből hamarosan beszerzésre kerül egy 100 LE-s traktor a munkálatokhoz
szükséges eszközökkel együtt.

A közterületek, parkok gondozását szintén fontos feladatnak tekintik, a közmunkásoknak ez
adja a legtöbb munkát. Bokor László falugondnok nagyon jól végzi a munkáját. Sikerült neki a
közmunkásokból is egy jól összehangolt kollektívát építeni.

A polgármester úr bízik benne, hogy az idén is sikerül a közmunka programban részt vennie a
falunak, mert ezzel továbbra is biztosítani lehet a mostani gondozott faluképet. A községen
belüli karbantartási munkálatok megkönnyítésére egy kisebb teljesítményű traktorra is sikerrel
pályázott a falu.

A folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatban megemlítette a tavaly átadott orvosi rendelőt, a
kultúrház jelenleg is tartó külső felújítását, a Ludas tó partján létesülő (szintén nyertes
pályázatból épülő) termelői piac többfunkciós épületét.
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A kormány által elindított Magyar Faluprogramhoz nagy reményeket fűz az önkormányzat, mert
rengeteg pályázati lehetőséget nyújt. Idén szeretnének pályázni az orvosi rendelő
bebútorozására, a kultúrház belső felújítására és a Petőfi, valamint a Rákóczi utca járdáinak
felújítására. Természetesen tervezik azokban az utcákban is a járdák kialakítását, ahol még
nincs, de úgy tűnik, hogy erre nem lesz idén pályázat. A tervek között szerepel még a
temetőben a kapu és a ravatalozó közötti térkövezés, az urnafal megépítése, több ponton
vízvételi lehetőség kialakítása és a temető kerítésének teljes rekonstrukciója is.

A lomtalanítással kapcsolatban elmondta, mivel ez is a helyi önkormányzat kezdeményezése,
hogy sok problémát okoz a kihelyezett lomok elszállítása. Kérte a lakosságot, hogy az ilyenkor
megjelenő sok, nem kívánt „turistát” ne engedjék be a házakhoz, mert egyéb szándékkal is
érkezhetnek, mint a lomok elvitele. Több esetben az is előfordult, hogy amennyiben olyan lom
elszállításához kötötték az általuk szívesen elvitt portékák elvitelét, amit nem akarnak maguktól
elvinni, azt a község külterületén vagy a közeli erdőkben szórták el, ami újabb feladatot ró az
önkormányzatra. Nagy Sándor zászlós, helyi körzeti megbízott felhívta arra is a figyelmet, hogy
a jogszabály szerint az udvarról az utcára kitett lomokat nem lehet odaadni senkinek, mert
onnantól fogva az már az önkormányzat tulajdona. Aki ezeket a tárgyakat elviszi, az lopást
követ el.

Csöngei Gábor polgármester zárszavában megköszönte az önkormányzat intézményeinek a
tavalyi, sikeres munkát és a községben lévő civil szervezeteknek a jó együttműködést.

A lakossági fórum végén olyan témákban tettek fel kérdéseket a jelenlévők, mint a kerti
hulladék elégetésének szabályai, az esetlegesen bevezetendő hétvégi csendrendelet, a
községben szabadon kóborló kutyák okozta problémák, a faluban lévő kaotikus pakolási helyzet
az iskola, a vegyesbolt és a katolikus templom környékén, az úttesten közlekedő gyalogosok és
kerékpárosok okozta gondok, valamint a térfigyelő rendszer bővítésének kérdése. A válaszok
után a polgármester úr a közmeghallgatást bezárta.

Szücs Tamás
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