Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
23/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 5-i rendkívüli üléséről a
Városháza Dísztermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester,
Arnóczi István János, Béres János, Betkó József, Iványi Lajosné, Lehóczkiné
Timár Irén, Márjalaki József, Nagyné Perjési Anikó képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Enyedi László, Dr. Timár Andrea, Szilágyiné Bácsi
Gabriella, Vaszkó Erika, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezetők,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 16 órára összehívott rendkívüli képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat és az osztályvezetőket. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 9 fő. Hiányoztak Poharelec László, Fülöp
Zoltán és Marton Dániel képviselők.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Nagyné Perjési Anikó és Betkó József képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
477/2012. (IX. 5.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Nagyné Perjési
Anikó és Betkó József képviselőket.
Határidő: azonnal
A rendkívüli ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben javasolta meghatározni,
1. „Lélekkel a Körösök mentén” – DAOP-2.1.1/J-12 pályázat
2. Dózsa György u. 1. sz. alatti ingatlan értékesítése
3. Bejelentések
Megkérdezte a képviselőket van e kiegészíteni valójuk, eltérő javaslatuk a napirenddel kapcsolatban.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
478/2012. (IX. 5.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. „Lélekkel a Körösök mentén” – DAOP-2.1.1/J-12 pályázat
2. Dózsa György u. 1. sz. alatti ingatlan értékesítése
3. Bejelentések
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
„Lélekkel a Körösök mentén” – DAOP-2.1.1/J-12 pályázat
Várfi András polgármester elmondta, mint ismeretes a pályázat elkészítésével a GYÜSZTE-t bízta
meg a képviselő-testület, de a pályázatot az önkormányzat fogja benyújtani. A képviselő-testület
augusztusi soros ülésének napirendje között szerepelt ez a pályázat. Akkor tájékoztató hangzott el arra
vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtási határideje október 1-re módosult, így annak benyújtásáról a
mai rendkívüli ülés keretében döntenek. Ugyan ezen ülésén a képviselő-testület elfogadta a pályázat
előkészítési költségeit tartalmazó megállapodást, melynek értelmében a GYÜSZTE jogosult a pályázat
írás során felmerült költségeknek az elszámolására.
A pályázat elkészült, így amennyiben annak benyújtását most megszavazzák, úgy akár a holnapi nap
folyamán benyújtható lesz és befogadásra kerülhet a kiíró szerv által. A befogadásról szóló értesítő
levél megérkezését követő 15 napon belül a számlák ellenében megtörténhet a kifizetése a pályázat
előkészítési tevékenységei között szereplő költségeknek, ami közel 10 millió Ft.
A megvalósíthatósági tanulmányt mindenki olvashatta. Egy nagyon jól összeállított pályázatról van
szó, csupán azt hiányolta, hogy a város lakossága nem lett az előkészítésbe bevonva, nem értesültek
róla, nem lett úgy kommunikálva, hogy minden gyomai ezt magáénak érezhesse.
Megkérdezte Nagyné Perjési Anikó képviselőt, mint a pályázat készítés aktív résztvevőjét, kíván e
hozzászólni, kiegészítést tenni.
Nagyné Perjési Anikó részleteiben nem kívánta ismertetni a pályázatot, hiszen mind bizottsági
üléseken, mind a testületi ülésen már volt szó róla. Bízott benne, hogy a megvalósíthatósági
tanulmányt mindenki átolvasta. Lényegében egész Gyomaendrődöt átfogó turisztikai fejlesztések
jönnének létre a pályázattal, ami 100 %-os támogatottságú. Az önkormányzatnak csak az
előfinanszírozási problémákkal kell megküzdeni. A pályázattal minden mutatónak megfelelnek, így
nagy esélye van a nyerésre. Számításaik szerint a 60 pontból minimum 53 pontot kaphatnak, de
remélik ettől azért több lesz, és nyer a pályázat.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a megvalósíthatósági tanulmány részét képezi az
üzemeltetéssel kapcsolatos szerződés-tervezet, melyet akkor kell megkötni, ha nyer a pályázat. Ennek
a szerződésnek lényeges eleme, hogy a zarándokturizmussal kapcsolatos részek megvalósíthatóságát
az önkormányzat saját intézményén keresztül valósítja meg, az üzemeltetési feladatok ellátásáról pedig
a GYÜSZTÉ-n keresztül gondoskodik. Ez amiatt lényeges, mert a pályázatban foglalkoztatási
kötelezettség vállalása jelenik meg – 7.5 fő esetében 3 fő a zarándokturizmushoz kapcsolódik, míg a
maradék létszám az üzemeltető foglalkoztatotti létszámát fogja bővíteni. Mindez költségvetési terhet
nem jelent, mert az üzemeltetési szerződés szerint a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének
ellenértékét a bevétel képezi.
A szerződés-tervezetet az ügyvédi iroda, és a koordinátori feladatokat ellátó Széchenyi iroda
képviselője is áttekintette, és megfelelőnek minősítette.
Mint arról szó volt, az elmúlt ülésen elfogadásra került a megbízási szerződés a GYÜSZTÉ-vel. Ebben
a felek úgy állapodtak meg, hogy szeptember 15-ig a tervezők részére kifizetésre kerülnek a költségek.
A megbízási szerződés 1. pontja a tervezethez képest annyiban került pontosításra, miszerint a felek a
megbízás teljesítésének a pályázat irányító hatóság felé történő benyújtását tekintik, azzal, hogy a
pályázat formai és tartalmi értékelése során felmerült hiánypótlást és tisztázandó kérdésekre adandó
válaszokat az Egyesület, mint megbízott a pályáztató által megadott határidőig elkészíti.
/ Marton Dániel képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 10 fő./
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető észrevételezte, amennyiben nem nyer a pályázat, úgy az
előkészítés költségeire a képviselő-testületnek ki kell jelölni a forrást.
Dr. Csorba Csaba jegyző emlékezete szerint a kötvényt lett kijelölve forrásként, bízva abba, hogy a
pályázat nyer. Amennyiben nem így lenne, úgy véleménye szerint erre vissza kell térni, és meg kell
vizsgálni, hogy a kötvényen kívül milyen más forrást lehet kijelölni – esetleg a folyamatban lévő
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ingatlan értékesítéséből befolyó bevételt – a kötvényt csak a legvégső esetben kellene erre
felhasználni.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte, a Szent Antal ház milyen formába kerül
megvételre, történtek e ez ügybe lépések.
Nagyné Perjési Anikó válaszolva elmondta, a Szent Antal ház szeptemberben lesz kiírva árverezésre,
a ½ tulajdont írják ki árverésre, ezt szeretné az önkormányzat megvásárolni, és ha ez sikerül, úgy a
másik felére az önkormányzatnak azonnal be kell jelenteni a közös tulajdon megszüntetésére
vonatkozó igényét.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítve elmondta, nem csak igényt jelent be az önkormányzat, hanem a
szükséges felújítással kapcsolatos döntéseket is meghozza. Ezzel párhuzamosan megnyílik a
társtulajdonos felé a felújítási kötelezettség vállalása, és ennek során nyílik meg a lehetőség arra, hogy
a résztulajdonos eladja a részét az önkormányzatnak, ami egy hosszabb eljárás lesz.
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy elsőként
szavazzanak a pályázat benyújtásáról, majd ehhez kapcsolódóan a GYÜSZTE és az Önkormányzat
között létrejött megállapodás 1. pontjának pontosításáról.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
479/2012. (IX.5.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú,
Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás alapján,
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések Gyomaendrődön a vallás és a Körös
ökológiája tükrében címmel.
A projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak:
- Szent Antal Zarándok szálláshely, 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21., Hrsz: 5948
- Szent Antal Kenyérsütő Ház, 5502 Gyomaendrőd, Szent Antal u. 4., Hrsz: 5946
- Bárka Látógatóközpont, 5502 Gyomaendrőd, Templom zugi szabadstrand, Hrsz: 7701/1
- Körös Látogatóközpont, 5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 6., Hrsz: 68
- Hantoskerti holtág: 5500 Gyomaendrőd, Hrsz: 1588, 1245, 1586
- Erzsébet liget: 5500 Gyomaendrőd, Hrsz: 1243/3
- Kerékpáros híd: 5500 Gyomaendrőd, Hrsz: 1246
A projekt tervezett forrásösszetétele:
A projekt összes költsége: 459 191 080 Ft, melyből a pályázatban elszámolható összeg: 459
191 080 Ft.
A DAOP-2.1.1/J-12 sz. pályázatban igényelt támogatás: 459 191 080 Ft, mely a pályázatban
elszámolható összes költség 100 %-a, így önerő biztosítására nincsen szükség.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2012. október 1.
Felelős. Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
480/2012. (IX.5.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és a GYÜSZTE között
létrejött megállapodás 1. pontjának pontosítását, amely szerint a felek a megbízás
teljesítésének a pályázat irányító hatóság felé történő benyújtását tekintik, azzal, hogy a
pályázat formai és tartalmi értékelése során felmerült hiánypótlást és tisztázandó kérdésekre
adandó válaszokat az Egyesület, mint megbízott a pályáztató által megadott határidőig
elkészíti.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
A Gyomaendrőd, Dózsa György utca 1. szám alatti ingatlan értékesítése nyílt árverésen
Várfi András polgármester visszautalt az augusztusi soros ülésre, melyen napirendi pontként
szerepelt az önkormányzati ingatlan vagyonelemek felülvizsgálatáról szóló előterjesztés. A testület
döntésének értelmében a Dózsa Gy. u. 1. alatti volt gyógyszertári ingatlan az üzleti vagyon
kategóriába került besorolásra, amely értékesíthető. Szintén az augusztusi zárt ülésen Betkó József
kezdeményezte, hogy 15 napon belül hirdessék meg az ingatlan értékesítését nyílt árverésen bruttó 5
millió Ft induló áron. Akkor a testület döntött arról, hogy jelen rendkívüli ülésre kerüljön
előterjesztésre az ingatlan újbóli nyílt árverésen történő értékesítésének feltételei.
Mint ismeretes ez év áprilisában volt árverés az ingatlan értékesítésére, de jelentkező nem volt.
Az előterjesztésben kidolgozásra kerültek az értékesítés feltételei, egyedül a kikiáltási árat nem
tartalmazza, mellyel kapcsolatban kérte a képviselők véleményét.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, amennyiben meghirdetésre kerül az árverés, úgy azt 15
munkanapig kell hirdetni. Kérdése volt, hogy az árverés időpontja a szeptember 28. helyett nem
lehetne e szeptember 26-a, a 15 nap még így is meglenne.
Az előterjesztés szerint érvényes vételi ajánlat a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető. Az
augusztusi zárt képviselő-testületi ülésen ettől az összegtől valamivel nagyobb összeg – 5 millió Ft hangzott el induló árként, mely továbbra is fenn van tartva.
Várfi András polgármester megkérdezte, van e más javaslat a kikiáltási árra.
Dr. Timár Andrea osztályvezető hangsúlyozta, az árverés időpontja megváltoztatható, lehet
szeptember 26. A kikiáltási ár meghatározására nincs rendelkezés sem a rendeletben, sem egyéb
jogszabályban, van egy értékbecslés és a tulajdonos dönti el, hogy a kikiáltási ár mennyi legyen.
Felhívta a figyelmet, hogy kényszerértékesítés esetén a kikiáltási ár az ingatlan becsértéke, abban az
esetben a licit lépcső lefelé megy, a becsérték felének megfelelő összegig, viszont az alatt még
kényszerértékesítés esetén sem adják el az ingatlant. Hangsúlyozta azonban, hogy jelen esetben nem
kényszerértékesítésről van szó, hanem nyílt árverésről, az önkormányzat el szeretné adni ezt az
ingatlanát.
Toldi Balázs alpolgármester az 5 millió Ft-ot kevésnek találta, minimum 7.5 millió Ft-ban kellene
gondolkodni.
Arnóczi István János képviselő javasolta a becsült ár 70 %-át meghatározni kikiáltási árként, ami 6.8
millió Ft lenne.
Betkó József elfogadhatónak tartotta a javaslatot.
Várfi András polgármester összegezte a javaslatokat, amely szerint az árverés időpontja 2012.
szeptember 26. napja legyen, a kikiáltási ár pedig az ingatlan becsült forgalmi értékének 70 %-ban
kerüljön meghatározásra.

616

Felkérte a képviselőket, hogy elsőként a javaslatokról szavazzanak.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
481/2012. (IX.5.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Dózsa György utca 1. szám alatti
ingatlan értékesítés nyílt árverésének időpontját 2012. szeptember 26. de. 10.00, míg a
kikiáltási árát az ingatlan becsült forgalmi értékének - 9.734.000 Ft, - 70 %-ában határozza
meg, azaz 6.813.800 Ft.
Határidő: azonnal
A polgármester javasolta a képviselőknek, hogy az ingatlant hirdessék meg értékesítésre nyílt
árverésen a döntési javaslat valamit a fenti döntésben meghatározott feltételekkel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
482/2012. (IX.5.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Dózsa György utca 1. szám alatti
ingatlant meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám
5965/1

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb Kikiáltási
megjegyzés
ár
( Ft )
6.813.800
Gyomaendrőd, Dózsa György utca 1.
Korábbi funkció: gyógyszertár.
Műszaki állapot: felújításra szorul.
Az épület hasznos alapterülete: 254 m2.
Az épületen belül 2 db lakás van.
A telek területe: 826 m2.
A gyógyszertári épület helyi védettség alatt
áll.

1.
2.
3.
4.

Licitlépcső
( Ft )
10.000

Az árverés időpontja: 2012. szeptember 26.-án de. 10.00 óra.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban
szerepel. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2012. szeptember 26-án de. 9.00-ig - a
kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget kell a Polgármesteri
Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal
igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5. Az árverési előleg a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során
azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést
követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget
a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
6. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a
nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
7. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni.
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8. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ alapján az önkormányzati
ingatlanok értékesítésekor az államnak elővásárlási jogot biztosít.
9. A tulajdonjogot elnyerőnek, amennyiben az állam az elővásárlási jogával nem élt, az értesítést
követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően
megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül
neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő
licitálóval kerül megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel
egyidejűleg kell megfizetnie.
10. A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a
gyógyszertár épülete helyi védettség alatt áll. Helyi védettség alatt álló épületek homlokzati
kialakításának megváltoztatása nem megengedett.
11. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. Az
ingatlan előre ( 7 óra 30 perctől – 16 óráig ) egyeztetett időpontban megtekinthető.
12. Az árverésről hangfelvétel készül.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Várfi András polgármester elmondta, annak idején, amikor az önkormányzat a Bethlen Gábor
Szakképző Iskola fenntartói jogát átadta a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak. A
felek között létrejött megállapodásban az szerepel, hogy amennyiben az intézmény nem oktatási célra
használja bármelyik épületét, úgy az visszaszáll az önkormányzatra. Mivel a Selyem u. 124. sz. alatti
intézményben az oktatási-nevelési feladatellátás megszűnt, így az önkormányzat visszakérheti ezt az
ingatlant. Javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselő-testület az állam tulajdonát képező
Selyem u. 124. alatti található ingatlant kéri vissza a felek között intézményfenntartói jog átadásáról
szóló megállapodás 6) pontja alapján, mivel az intézményben az oktatási-nevelési feladatellátás
megszűnt.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a határozati javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
483/2012. (IX.5.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Magyar Állam tulajdonát képező a gyomaendrődi
ingatlan-nyilvántartásban 3454 helyrajzi számon felvett, Gyomaendrőd, Selyem utca 124.
szám alatt található ingatlant kéri vissza a 2001. július 6.-án kelt Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium valamint a Bethlen Gábor
Szakképző Iskola között intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodás 6) pontja
alapján, mivel az intézményben az oktatási-nevelési feladatellátás megszűnt.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester felolvasta a Békés Megyei Kormányhivatal Főigazgatójának a mai napon
érkezett levelét.
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„ Tisztelt Polgármester Úr!
A Békés Megyei Kormányhivatal azzal a kéréssel fordul Gyomaendrőd Város Önkormányzatához,
hogy a 2013. január hó 1. napjától felálló Gyomaendrődi Járási Hivatal épületének ingyenes
használatához hozzájárulását kérje.
A Kormányhivatal, mint megfelelő elhelyezkedésű, és az intézmény méltóságát is kifejező épületet, a
Gyomaendrődi Járási Hivatal székhelyeként a Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. számú ingatlant tartja
erre a célra a legalkalmasabbnak.
A fentiek alapján kérem, hogy a leendő járási hivatal székhelyének a Békés Megyei Kormányhivatal
által igényelt használatba adásával kapcsolatban előzetes állásfoglalást szíveskedjen részünkre rövid
határidőn belül küldeni.
Tájékoztatom továbbá Polgármester Urat, hogy a Gyomaendrődi Járási Hivatal a járáshoz tartozó
önkormányzatok hivatalaitól induláskor tervezett átvehető létszáma 25 fő. Természetesen ezen létszám
nem tartalmazza a járáshoz tartozó ágazati szakigazgatási szervek foglalkoztatottainak számát, és egy
előzetes hozzávetőleges számnak tekintendő.
Végezetül tájékoztatni kívánom, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal 2012. szeptember-október
hónapban, a konkrét egyeztetést követően kívánja megkötni a járások kialakításáról, valamint egyes
ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. Törvény 2. § (2) bekezdésében
meghatározott megállapodást Gyomaendrőd Város Önkormányzatával.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Blaskovics Péter
Főigazgató”
/ A levél a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
A témáról nem kívánt vitát nyitni. Erdős Norbert Kormánymegbízott úr hamarosan ellátogat
Gyomaendrődre és beszélgetést folytat a testület tagjaival, a Jegyző úrral és a hivatal osztályvezetőivel
a járási hivatal kialakításáról. Az ezzel kapcsolatos események felgyorsultak, az önkormányzatnak el
kell végezni minden olyan feladatot, ami a járási hivatal kialakítását szolgálja.
Megkérdezte a képviselőket van e egyéb bejelentésük, hozzászólásuk.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte, az Öregszőlőbe vezető kerékpár útnak ez lesz
e a végleges állapota a javítás után. A keresztben lévő repedéseket kijavították, viszont a hosszanti
repedésekkel nem történt semmi, ugyan úgy meg van a szintkülönbség, ami nagyon balesetveszélyes.
Kérdése volt továbbá, hogy a Korányi F. u. és a Kenderáztató u. rázatónál történt e megfigyelés,
feljegyzés.
Dr. Timár Andrea osztályvezető válaszolva elmondta, tudomása szerint a kerékpárút felújítását a
Gyomaszolg Kft. befejezte. A felmerült problémának utána fog nézni. A rázatóval kapcsolatban a
helyszíni szemrevételezés során azt állapították meg, hogy ott útfelújítás szükséges, a kátyúzás nem
elegendő.
További bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli
ülést bezárta.
K. m. f.
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Nagyné Perjési Anikó
hitelesítő

Betkó József
hitelesítő
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