
Kérdések és válaszok a 2021 évi közmeghallgatáshoz 

 
1. 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Szeretnék néhány észrevételt megosztani Önökkel, melyeket mindennapi sétám során tapasztalok 
szeretett kis falumban. 
Az Országúton sokszor nagyon gyorsan mennek az autók, mivel a gyalogátkelőt is használom, nem 
mindig érzem biztonságban magam, az lenne a kérdésem h előtte utána egy fekvő rendőr esetleg 
megoldás lenne száguldozás ellen? 
A másik észrevételem, hogy nagyon sötét a járda melletti park és játszótér. A temetőt kihagyva a 
járda mellé végig a takarékig nem lehetne nagyelemes lámpákat tenni a földbe? Szép lenne és 
hasznos is. 
A harmadik gondolatomat a vírus indította: a gyönyörű játszótér köré egy futópálya, mellé estleg 
felnőtt edzőpark amire már nagyon várunk és szerencsére több lakatos is van már a faluban. Fontos 
lenne minél több mozgás a szabadban! 
 A foci utánpótlás nevelés is ide tartozik. Az öltöző bővítése edzőteremmel és klubhelységgel. 
Az utolsó gondolatom pedig, szilveszteri forralt borozás virslivel, esetleg a bölcsi, ovi, suli, 
ugrókötelesek, aerobikosok, focisták javára! 
Köszönöm szépen! 
Szédelyi Katalin 
 

Az Országút utca, a falunkon átmenő 8223 számú országos közút. Mint ilyen a Magyar Közút 

kezelésében van. Tájékoztatásuk szerint országos közútra fekvő rendőr nem helyezhető el. 

A játszótér és a temető köz megvilágítására már megérkezett az új lámpa, illetve lámpakar. 

Felhelyezésére hamarosan sor kerül. Napelemes kandeláberekkel nincs jó tapasztalat télen. 

(Pannonhalma) Akkor nem világít amikor kellene. 

A futópálya lehetőségét megnézzük, az ötlet jó.  

A szilveszteri forraltborozás azért maradt el az utóbbi időben, mert az adomány mennyisége 

folyamatosan csökkent. Nagyjából annyi jött össze, mint amit az önkormányzat ráfordított. (élelmiszer, 

gáz)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kedves Zsolt! 

Egy a hétköznapjainkat több kellemetlenséggel beárnyékoló problémával keresem meg levelemben. 

Segítségét szeretném kérni a telkemen és a környéken folyamatosan jelen lévő elkóborolt kutyák 

kezelésében. 

Szándékosan nem kóbor kutyaként fogalmaztam meg az ebeket, ugyanis egyes példányokról tudható 

kinek a portájáról járnak ki, míg mások ápoltsága, nyakörve tanúskodik róla, hogy van gazdájuk. 

Környékünkön több telek nem rendelkezik zárt kerítéssel, az enyém sem befejezett, így az elkóborolt 

ebek fel-alá lófrálnak a területen. 

Ezzel több problémám is van: 

- gyerekekben, hölgyekben félelmet keltenek, különösen a nagyobb testű kutyák 
- ne adja Isten, de még sérülés is történhet 



- más kutyájának az ürülékét szedem össze a telkemen 
- több kisebb kár után legutoljára az autómat rágta szét valamelyik, amiben így másfél millió 

forintos kár keletkezett 
Szeretem az állatokat, ez az oka annak, hogy nem oldottam meg a kérdést drasztikus módon, viszont 

a helyzet fenntarthatatlan. 

A kutyákat különösen szeretem, ha kész lesz a kerítésem és felelős ebtartóként tudok gondoskodni az 

állat (bent)tartásáról, akkor én is szeretnék kutyát tartani. Ezt várom el mástól is, a felelős 

magatartást! 

Tisztelettel kérem a segítségét a helyzet kezelésében, üdvözlettel: 

Cser Tamás 

A kutyák tartásával kapcsolatban egyezik a véleményünk. Ha veszélyes, vagy veszélyesnek vélt kóborló 

ebet lát valaki, értesíteni kell Dr. Bertalan Pétert, aki befogja az állatot. A gazdája tőle veheti át, ha 

nincs akkor gondoskodik az elhelyezéséről. (30 282 2686) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. 

Tisztelt Polgármester úr! 

Köszönöm az alkalmat, hogy a település életéhez kapcsolódó kérdésekben mód és lehetőség nyílik 

direktben néhány kérdést feltenni. 

Az elmúlt időszakban országosan jellemző építési láz Győrság arculatát, a falu atmoszféráját is 

megváltoztatta. A normális ütemben zajló áremelkedések mellett különböző államai támogatások 

árfelhajtó erejének köszönhetően településünkön is egyre drágább és értékesebb ingatlanok jelentek 

meg.  

Természetes, hogy az itt élők, akik többsége nem véletlenül választotta lakóhelyéül ezt a falut, 

aggódva figyelik a történéseket. 

Arra szeretnék választ kapni, hogy milyen szempontok alapján döntött úgy, hogy a Lalka utca végén, 

utolsó belterületi ingatllanon épülő ház, illeszkedik a falu település képébe? 

Ez a cca. 1000m2-es ingatlan megvalósulása komoly aggodalmat kelt, nemcsak az itt élők számára, 

hanem mindenkinek aki látja. 

Márpedig sajnos a világűrből is látszik. 

Több szempontból is aggályos beruházás műemlékvédelmi, környezetvédelmi és esztétikai 

problémákat is felvet. 

Legfőképpen azonban arra a veszélyre hívja fel a figyelmet, hogy a település "régi területein" 

bennragadt telkekre bármikor oda épülhet egy a tradicionális faluképbe egyáltalán nem illeszkedő 

épület. 

Az itt élők érdekeit szolgálná egy konstruktív párbeszéd és egészséges korlátozások érvényesítése a 

jövőben. 

 

Válaszát előre is köszönöm, 

Csonka Imre Iván 

 

Sajnos a lakóház építéséhez -mérettől függetlenül- nem kell építési engedély, egyszerű bejelentés 

elegendő. Az építési szabályok betartását az építési hatóság utólag vizsgálja. A település arculati 

kézikönyvében leírtak nem határoznak meg maximális méretet. A kilátásvédelemmel érintett 

területen éppen kívül esik a jelzett ingatlan. Az eredeti arculati kézikönyv szerint csak minimum 37,5 



fokos szögű tetővel épülhetett volna meg a ház, ami még zavaróbb lett volna. Ezt módosítottuk, így 

lehet az épület lapos tetős. Nem volt és most sincs az önkormányzat kezében olyan eszköz, amivel 

megakadályozhattuk volna az építkezést.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. 

Tisztelt Polgármester Úr, 

Apor Vilmos utca aszfaltozása: 

Örömmel értesültünk róla, hogy az Apor Vilmos utca egy részét aszfaltozni fogják, de utóbb derült ki 

számunkra, hogy ez csak kb.100 méteres szakaszt érint, 

ami csak 1 háznak biztosítja az akadálytalan, "kulturált" hazajutást. Véleményünk, tapasztalatunk 

szerint, ezen a szakaszon, ami nem lejtős rész, továbbra is  

meg fog állni a téli, nyári hordalék, ami a hegy tetejéről, a felső szakaszról zúdul le, beterítve az 

újonnan kialakított szilárd útburkolatot. Meglátásunk szerint az 

önkormányzat által megvalósítani kívánt útfelújítás nem hoz 100%-os megoldást az eddigi 

problémákra. A fenti részeknél, ahogy már korábban többször is 

előfordult, mély árkok, vízmosások keletkeznek. 

Mikor lesz megoldva az aszfaltozás folytatása? 

További észrevételünk:  

A szilárd útburkolat elhelyezése előtt szeretnénk, hogy a közművek is el legyenek helyezve, ne kelljen 

később ezt a remélhetőleg szépen kialakított részt újból megbontani. 

Apor Vilmos utca közvilágítása: 

A közvilágítás már egy szakaszon megvalósult, de még mindig vannak olyan családok, aki este, a sötét 

utcán kell, hogy hazajussanak. 

Itt nem pont egy E.ON-os hálózatra gondoltunk. Elég lenne egy napelemes kandeláber rendszerrel 

ellátott lámpasor, amit már más településeken láttunk elhelyezve. 

Ez a közérdeket szolgálná (pincetulajdonosok, sétálók, bárki, aki a hegyre feljön). 

Itt halkan megjegyeznénk, hogy az Apor Vilmos utca önkormányzati fenntartásban lévő út, lakott 

terület, így az önkormányzat feladata a közvilágítás biztosítása. 

 

Apor Vilmos utca - utcatábla: 

Immár lassan 20 éve, hogy az utcánk elnevezése Uraság-hegy útról át lett nevezve Apor Vilmos 

utcára. 

Szerintünk már megérdemelnénk egy utcanév táblát. 

2021.12.09. 

Tisztelettel várjuk visszajelzésüket. 

Az utcában lakók: 

Bodó család és Francia család 

 

Az Apor Vilmos utca burkolatfelújítása a Temetőköz folytatásaként fog megépülni. Azért ilyen hosszon, 

mert ennyi fért bele ebbe a pályázati keretbe. Véleményem szerint mindenképpen jobb lesz mint eddig 

és a feljebb lakók lesznek, akik minden esetben használják a teljes szakaszt. Természetesen pályázni 

fogunk a folytatásra. (Felmerült volna ez a kérdés, ha el sem kezdjük az utca aszfaltozását?) 



Közművek bővítését a világításon kívül nem terveztük. A kialakult tulajdoni viszonyok miatt új ház 

építése nem valószínű.  

A közvilágítás bővítésének lehetőségét meg fogjuk vizsgálni. A már korábban említettek miatt nem a 

napelemes variációt. 

Az utcanév táblák átfogó megújításáról már többször tárgyaltunk, szeretnénk megvalósítani. Eddig 

nem találtunk hozzá pályázati forrást. Azt meg tudom ígérni, hogy amennyiben 2022-ben nem lesz 

mindenhol utcanév tábla csere, akkor az Apor Vilmos utca fog kapni külön táblát. 

Köszönöm kérdéseiket, hozzászólásaikat! 

Győrság, 2022. január 10. 

Ferenczi Zsolt 
polgármester 


