GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5500

GVOMAENDRÓD, SELYEM ÚT

124.

17/2017.

JEGYZŐKÖNVV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július
20-i soron kívüli nyílt üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Betkó József, Béres János, Farkas Zoltánné Gózan Sándor, Papp
István, Véháné Szedlák Ildikó képviselő

Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző
Pardi László osztályvezető, Tóthné Gál Julianna a pénzügyi osztály ügyintézője valamennyi napirendhez
Dr. Varga Imre és Dr. Fodor András ügyvédek az 1-2. napirend hez
Ambrózi Erzsébet a Mobilbusz Kft. ügyvezetője az 1. napirendhez
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető :

Jakucs Mária

Ülés időtartama : 13:00- 13:28

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő -testület tagjait, jegyző nőt, al jegyző urat, a hivatal részéről jelenlévőket, ügyvéd urakat és az érdeklődőket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 8 fő. Hiányzott az ülésről Ágostonné Farkas Mária, Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László és
Vasas György Péter képviselő .
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Papp István és Béres János képviselőket kijelölni.

Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő .
984

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
366/2017. (VII. 20.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd
zőkönyv

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyhitelesítőinek kijelöli Papp István és Béres János képviselő

ket.
Határidő:

azonnal

Toldi Balázs polgármester az ülés napirendjére tett javaslatot a kiküldött meghívó

szerinti tárgykörben és sorrendben. E szerint 4 napirend kerülne megtárgyalásra, S. a
bejelentések.
Megkérdezte van -e más javaslat, kérés a napirendet illetően .
Hozzászólás hiányában felkérte a

képviselőket

a napirend meghatározására.

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
367/2017. (VII. 20.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Helyi közúti személyszállítás közszolgáltatásra kiírt pályázat bírálata
2. Bíráló Bizottság létrehozása a „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának betonalapanyag beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásához
3. Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme
4. Kamatozó kincstárjegy vásárlása
S. Bejelentések
Határidő :

azonnal

1.Napirendi pont
Helyi közúti személyszállítás közszolgáltatásra kiírt pályázat bírálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 207 7. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a város közigazgatási területén

végzendő

helyi
közúti személyszállítás közszolgáltatásra kiírt pályázati felhívásra két pályázat érkezett.

985. oldal

Az egyik pályázó a Mobilbusz Közlekedési Kft. a másik pedig a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
A meghatározott bírálati részszempontra adott ajánlatok az előterjesztésben lévő táblázatból olvashatóak.
A bíráló bizottság a képviselő-testületi ülést megelőzően bírálta a beérkezett pályázatokat. Felkérte Pardi Lászlót a bíráló bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
javaslatát.
Pardi László elmondta, a bíráló bizottság mindkét pályázatot érvényesnek nyilvání-

totta, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Mobil busz Közlekedési Kft. -t határozza meg az eljárás nyerteseként és vele kösse meg a szerződést, mivel az összességében a legkedvezőbb pályázatot nyújtotta be.
képviselő

megkérdezte, hogy a Mobilbusz Közlekedési Kft az
általa ajánlott árakat meddig tudja tartani. Tudja-e hosszabb távon tartani, vagy esetleg egy hónap múlva komoly áremeléseket hajt végre.

Véháné Szedlák Ildikó

Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, a pályázati kiírásban úgy lett meghatározva,

hogy az áremelés mértéke a mindenkori infláció mértékének felelhet meg, vagy olyan
jellegű változásnak kell a szolgáltatásban beállnia, ami előre nem volt látható.
képviselő

további kérdése az volt, hogy hogyan oldható meg
az, hogy a hazafelé jövő vonatokhoz igazodjon a busz menetrend is. Jelenleg nem így
van. Nagyon sokan - főleg az endrődi településrészen élők - kénytelenek más úton
megoldani a hazajutást az állomásról. Ez évek óta fennálló probléma, sokszor kérték
már a jelenlegi szolgáltatót, hogy ezt oldja meg, de a mai napig nincs rá megoldás.
Kérte, hogy ha nem is minden vonathoz, de legalább egy napszakban háromszor igazodjon a busz a vonathoz, és ha 5 perc késése van a vonatnak, akkor lehetőség szerint várja meg az utasokat.

Véháné Szedlák Ildikó

Dr. Varga Imre ügyvéd az ajánlati árak tartását

illetően

hangsúlyozta, a pályázatban
arra vállalt kötelezettséget a pályázó, hogy induló árnak tekintik ezt a korábbihoz képest lényegesen alacsonyabb árat, melyet kizárólag az országgyűlés által elfogadott
infláció mértékével növelhet évente. Ezt a szerződés is tartalmazni fogja. A szolgáltatás színvonalának részeként jelenik meg, hogy köteles a szolgáltató összehangolni a
tömegközlekedési eszközökkel kapcsolatos kérdéseket. A szerződés megkötésekor
közösön fogják kialakítani a szolgáltatóval a szerződésnek azt a részét, ami nem érinti
a pályázati részt, viszont technikai jellegűek- hogy hogyan lehet a legoptimálisabban
megvalósítani a képviselő asszony által felvetett kérést.
Toldi Balázs polgármester véleménye szerint ez pénz kérdése, minél több buszjárat

van, annál több vonatot tud bevárni, csak meg kell határozni, hogy melyik irányból
érkezőt. Ez eddig is így működött és ez után is így lesz a szolgáltató ajánlata alapján.
A járatok számának növelésére meg van a lehetőség, arra a költségvetési fedezet is
rendelkezésre áll.
986. oldal

Dr. Varga Imre ügyvéd kiegészítésként elmondta, abban az esetben, ha a képviselő

testület meghatároz valamely többlet feladatot a szolgáltatónak és annak meghatározza a költségét, úgy csak azt lehet a pályázaton kívül többletköltségként meghatározni. Ilyen lehet például az, amely itt most kérésként felvetődött.
Ambrózi Erzsébet a Mobilbusz Közlekedési Kft. ügyvezetője elmondta, amennyiben

a társaság lesz továbbra is a szolgáltató, úgy tervezik a módosítást a járatokban és az
útvonal tekintetében is. Ehhez várják a javaslatokat, hogy melyik legyen az három járat, amelytől induljon a busz. Egyébként most is van buszjárat vonattól. Vonathoz a
délelőtti időpontban mennek a buszok és vonattól a délutáni időpontba. Minden vonathoz és vonattól azonban nem tudnak közlekedni.
Toldi Balázs polgármester elmondta, a lefolytatott egyeztetéseket követően meg lesz

a lehetőség a buszjáratok számának növelésére.
Egyéb hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatot, majd felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
368/2017. (VII. 20.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő helyi közúti
személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása" tárgyában indított koncessziós eljárásban
- a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.), és a MOBILBUSZ Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság (5502 Gyomaendrőd, Borostyán
utca 20/1.) pályázókat alkalmasnak, az általuk benyújtott pályázatokat
érvényesnek nyilvánítja.
- az eljárás nyerteseként a MOBILBUSZ Közlekedési Korlátolt Felelős
ségű Társaság (5502 Gyomaendrőd, Borostyán utca 20/1.) szám alatti
pályázót hirdeti ki, mivel az értékelési szempontok szerinti összességében legelőnyösebb pályázatot nyújtotta be.
Határidő:
Felelős:

2017.július 31.
Toldi Balázs polgármester

987. oldal

2. Napirendi pont
Bíráló Bizottság létrehozása a „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának betonalapanyag beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásához
Írásos előtetjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2017. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, mint emlékezetes a képviselő - testület pályáza-

tot hirdetett lakossági járda felújításra. Az eredményesen pályázó lakosok beton alapanyagot kapnak a közterületi járdaszakasz felújításához. Mivel a közfoglalkoztatáshoz,
a parkoló építésekhez és a járda felújítási pályázathoz szükséges építési anyagok nettó értéke meghaladja a nettó 15 millió forintos értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Az eljárás lefolytatásához Bíráló Bizottság létrehozása szükséges, melyhez az alábbi
személyeket javasoljuk:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Fodor András
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Pardi László
Dr. Varga Imre ügyvéd kérte az 1. döntési javaslat kiegészítését azzal, hogy a távollé-

te miatt az eljárás teljes lefolytatásával Dr. Fodor András ügyvéd urat bízzák meg.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket,

hogy szavazzanak az 1. döntési javaslatról az ügyvéd úr által kért kiegészítéssel.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő .
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
369/2017. (VII. 20.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beton alapanyag beszerzése
2017" tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságába az alábbi személyeket jelöli ki:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Fodor András
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Pardi László
A közbeszerzési eljárás teljes lefolytatásával megbízza Dr. Fodor And rás ügyvédet.
Határidő :

Felelős :

2017. július 20.
Toldi Balázs polgármester

988. oldal

Toldi Balázs polgármester a közbeszerzési terv módosításáról szóló 2. döntési javas-

latot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő .
A képviselő -testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
370/2017. (VII. 20.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2017. évi
Közbeszerzési Terv 1. sz. módosítását - a módosítással egységes szerkezetbe foglalva
- az alábbiak szerint:
2017.ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV

1. sz. módosítás
- módosítással egységes szerkezetben (módosítva a „„./2017. („. „„) Gye. Kt. határozattal)
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2017.
1)

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
5. Beszerzés becsült értéke
16. Fedezet
~ Eljárás tervezett időpontja
18 . Beszerzés tervezett teljesítési ideje
1.
2.
3.
4.

1

Árubeszerzés
Földgázbeszerzés 2017-2018. gázév
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
29.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2017. II. negyedév
2017-2018. gázév

2)

1.
2.
3.

~.
5.

16.
i7.
!8 .

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés. 2018. évre
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
:44.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2017. Ill. negyedév
2018. évre

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje

Építési beruházás
Belterületi útkarbantartás és útépítés
Nemzeti

3)

11.
l2
13.
1

•

989. oldal

~.

Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Kbt. 11 S. § szerint
48.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2017. 1. félév
2017. május - november

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

Szolgáltatás megrendelés
Szúnyoggyérítési szolgáltatások a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései
részére - 2017.
(Tagtelepülések meghatalmazásával,
~agtelepülések nevében eljáró gesztor
Gyomaendrőd Város Önkormányzata)
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint

!s.
:6.
17.

!s.
4)

1!4.

32.000.000.- Ft
(10 Tagtelepülés összesen, ebből Gyomaendrőd része: S.S00.000.- Ft)

S.

Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

8.

Tagtelepülésenként költségvetési rendeletben biztosítva
2017. 1. negyedév
2017.04.1 S.-2017.12.31 .

S)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

~.

Is.
1.

16.

Fedezet

i7 .

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Is.

Árubeszerzés
Közfoglalkoztatással és zöldterület kezeléssel kapcsolatos célgépek, gépjármű
beszerzése
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
32.000.000.- Ft
BM támogatás és költségvetési rendeletben biztosítva
2017. 1. félév
2017. április-december

6)
11.

Közbeszerzési eljárás tárgya

b.

Beszerzés megnevezése

1

f3 .

~.

is.
16.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

Anyag beszerzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzatá nak beton alapanyag beszerzése 2017
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
6.299.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
990. oldal

1

17.

Eljárás tervezett

időpontja

2017. II. félév

1,

2017. augusztus-december
18. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
A 2017. évi közbeszerzési tervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
testülete a 153/2017. (Ill. 30.) Gye. Kt számú határozatával jóváhagyta.

Képviselő 

Határidő :
Felelős :

2017. július 20.
Toldi Balázs polgármester

3. Napirendi pont
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 77. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány egyedi támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. A 2017/2018-as
tanévben egy trambulin és egy nagy teljesítményű filmvetítésre is alkalmas új projektor beszerzését szeretnék megvalósítani. A beszerzés várható összköltsége 600.000 Ft,
melyhez kérik a Képviselő - testület anyagi támogatását.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatni kívánja az Alapítvány eszközbeszerzését,
úgy javasolta forrásaként kijelölni az Alpolgármester Asszony által lemondott képviselői tiszteletdijnak a 2017. évi költségvetési rendelet működési céltartalékába helyezett
keretösszegét. Javasolta 400.000 Ft támogatás megállapítását.
képviselő

elmondta, az alapítvány nagyon sok tekintetben támogatja az iskolában az oktatás, nevelés feladatát. Vannak olyan beszerzések, melyeket csak
az alapítvány segítségével tudnak megoldani, a kérelemben felsorol eszközök is ilyenek. A korábban pályázati pénzből vásárolt két trambulin eléggé elhasználódott, viszont most nem láttak lehetőséget más forrásból történő beszerzésre, ezért fordultak
támogatási kérelemmel az önkormányzathoz. A projektor is 10 éve működik, ezért azt
is szeretnék pótolni, amit szintén nem igen tudnak más úton, más forrásból beszerezFarkas Zoltánné

ni.

Az alapítvány összegyűjtött forrást az eszközök beszerzésére, melyek összköltsége
600.000 Ft-ra tehető, így kb. 400.000 Ft támogatási összegre lenne szükségük.
Kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Toldi Balázs polgármester a kérésre figyelemmel felkérte a képviselőket döntsenek
képviselő

asszony döntéshozatalból történő kizárásáról.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő .
A képviselő - testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
371/2017. (VII. 20.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas

Zoltánné képviselőt kizárja a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
támogatási kérelme tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő :

azonnal

Toldi Balázs polgármester a támogatás megállapításáról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra, amely szerint 400.000 Ft támogatást biztosítanak az alapítvány részére az iskolai nevelést és oktatást szolgáló eszközök beszerzésére. A támogatás a
2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 7. mellékletének 30. sora terhére kerülne biztosításra.

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal - Farkas Zoltánné képviselő nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
372/2017. (VII. 20.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány részére 400.000,Ft, azaz négyszázezer Forint támogatást biztosít iskolai nevelést és
oktatást szolgáló eszközbeszerzésre.
A támogatás összegét Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017.
évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete 7.
mellékletének 30. sora terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő :

azonnal

4. Napirendi pont
Kamatozó kincstárjegy vásárlása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2077. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, mint ismeretes az önkormányzat 450 millió Ft
összegű olyan megtakarítással rendelkezik, mely egyrészt pályázataink saját erejének
összegét szolgálja finanszírozni, másrészt az önerőből megvalósítani kívánt beruházások forrásául szolgál.
A megtakarítás eddig betétként került elhelyezésre, most viszont ajánlatokat kértünk
be kamatozó kincstárjegy vásárlására is.
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A beérkezett ajánlatok szerint a kamatozó kincstárjegy éves hozama több mint duplája, mint a betét elhelyezésé, ha azt 1 évre vásároljuk.
Az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél az alábbi befektetéseket javasolnák
megvalósítani:
2* 150 millió forint értékű, éves futamidejű kamatozó kincstárjegy vásárlása,
éves hozam 2%
1* 150 millió forint értékű, féléves futamidejű kamatozó kincstárjegy vásárlása,
éves hozam 1,5%
Megemlítette, hogy amennyiben a kamatozó kincstárjegyet annak lejárta előtt el kívánjuk adni, úgy elesünk a hozamtól. Azért javasolt a több részletben történő lekötés,
hogy ha valamelyik összegre időközben szükségünk lesz, akkor minél kevesebb hozamtól essünk el.
Hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatot, majd felkérte a
szavazzanak.

képviselőket

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
373/2017. (VII. 20.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat azon befektetési szándékát, miszerint 300 millió forint értékben éves futamidejű és 150 millió forint értékben féléves futamidejű kamatozó kincstárjegyeket vásároljon. Az értékpapír
számlák felett együttes rendelkezési jogosultsággal Toldi Balázs polgármester és dr. Uhrin Anna jegyző rendelkeznek.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő :
Felelős :

2017. július 20.
Toldi Balázs polgármester

S.Napirendi pont
Bejelentések
képviselő

jelezte, hogy nagyon sok az elhanyagolt, gazos lakatlan ingatlan a városban. Konkrétan említette a Napkeleti út közepén a járdás oldalban lévő ingatlant, valamint a Bartók B. u. 23. sz. alatt lévő elhagyatott ingatlant,
ahová már elkezdték a szemetet is behordani. Bizonyára nehéz a lakatlan ingatlanok
tulajdonosát felkutatni, de meg kellene próbálni és kötelezni őket a porták rendbe
tartására, vagy ki róni rájuk a helyettük elvégzett munka költségét.

Véháné Szedlák Ildikó

993. oldal

Pardi László osztályvezető hangsúlyozta, a közterület felügyelő meg fogja tenni a
szükséges intézkedést, fénykép dokumentáció alapján elindítja a szükséges eljárást a
terület tulajdonosának kötelezésére.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, sajnos a kötelezéssel, még nem biztos, hogy
rendbe lesz téve a terület, mert ha eddig nem tartotta rendben a tulajdonos, ezután
sem fogja . Az önkormányzatnak pedig nincs kapacitása erre, a közterületeink karban tartására is egyre kevesebb a munkaerő, akit erre közfoglalkoztatás kertében be tud nának vonni. Sajnos a Zöldpark Kft-nél is csökken az állomány.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, hogy a hivatal emeleti részén
tárolt játszótéri csúszda esetleg a Népligeti játszótérre lesz kihelyezve.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, igen oda került megrendelésre, a
közmunkaprogram fogja felszerelni. Ezzel párhuzamosan másik két csúszda került ·
javításra, várhatóan jövő héten visszaszerelésre kerülnek. A fa játszótéri elemek kijavítása minden játszótéren megtörtént, és elkezdődött a játszótéri elemek festése. Első
ként a Besenyszegi játszótéren, hogy a hétvégi gyermeknapra elkészüljenek.
Véháné Szedlák Ildikó képviselő jelezet még, hogy az
zépső kúton kb. két hónapja csöpög a csap.

endrődi köztemetőben

a kö-

Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megjegyezte, a férje szokta ezt a csapot javítani, mert rendszeresen lelopják a csaptelepet és elviszik. A kúttól a vízelvezetés nincs
megoldva.
Toldi Balázs polgármester egyéb bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet és a
soron kívüli ülést bezárta.
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hitelesítő

