GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
24/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 6-i soron kívüli üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Betkó József, Béres János, Dávidné Csontos Marianna, Fülöp Zoltán, Gózan Sándor, Szujó Zsolt, Vasas György Péter és Weigert
László képviselő

Pap-Szabó Katalin jegyző, Megyeri László aljegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Petényi Roland osztályvezetők és Varjú
Róbert a közmunka iroda vezetője valamennyi napirendhez,
Gera Krisztián a GYÜSZTE elnöke
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-14:21

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző nőt, aljegyző urat, az osztályvezetőket, és Gera Krisztián elnök urat. Megállapította, hogy a
soron kívüli ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 10 fő. Jelezte távollétét
Ágostonné Farkas Mária és Farkas Zoltánné képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Betkó József és Béres János képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a kijelölésről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

852

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
369/2019. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Betkó József és Béres János képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. Az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirend kiegészülne a Tulajdonosi hozzájárulás épületenergetikai korszerűsítéshez tárgyú előterjesztéssel. Ennek alapján a mai ülésen öt
napirendet tárgyalna a képviselő-testület a hatodik a bejelentések.
Megkérdezte van-e kérés, más javaslat.
Hozzászólás hiányában kérte, hogy az ülés napirendjét az általa elmondottak szerint
határozzák meg.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
370/2019. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Blaha úti óvoda fejlesztése és bővítése projekt többletforrás összegének módosítása
2. 307/2019.(VIII.29.) Gye. Kt. határozat módosítása
3. 2019. évi őszi betakarítású növények terményeinek adás-vételi szerződései
4. A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület kérelme
5. Tulajdonosi hozzájárulás épületenergetikai korszerűsítéshez
6. Bejelentések
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Blaha úti óvoda fejlesztése és bővítése projekt többletforrás összegének módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Blaha úti óvoda felújítása és bővítése projekten belül költség átcsoportosításra volt lehetőség, melynek következében 485.992,-Ft
összegű megtakarítás keletkezett, mellyel a korábban elfogadott többletforrás mértékét csökkenteni tudják.
853. oldal

A megtakarítás a következőkből tevődött össze:
Megalapozó dokumentum el nem számolt költsége: 444.480,-Ft
Szociális hozzájárulás mértékének változása miatt: 41.494,-Ft
Nyilvánosság költségéből: 18,-Ft
A megtakarítás átcsoportosítását a Támogató Hatóság jóváhagyta, így a projekthez
biztosítandó többletforrás összege 15.901.975,-Ft-ra csökkent.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
371/2019. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Az
óvodai szolgáltatás minőségének fejlesztése a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya
Kistérségi
Óvoda
Csemetekert
Óvoda
feladatellátási helyén” projekt megvalósításához a szükséges
15.901.975,-Ft összegű többletforrást a 2019. évi költségvetési rendelet 8. melléklet „TOP-os pályázatok önerő keret” költségvetési sor terhére biztosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
41/2019 (II. 14.) Gye. Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
307/2019.(VIII.29.) Gye. Kt. határozat módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testület pályázatot nyújt be a VP619-2.1-54-10-19 kódszámú Önkéntes tevékenységek, közösségi programok megvalósítását szolgáló komplex projektek támogatása című pályázati felhívásra, együttműködésben a Kutyajólét Gyomaendrőd Kutyáiért Állatvédő Egyesülettel a Gyepmesteri
telep infrastrukturális fejlesztése és programok megvalósítása érdekében. Az eltelt
időben a pályázat műszaki tartalma, illetve a tervezett szükséges programok is megtervezésre került. A pályázat benyújtásához olyan testületi döntés szükséges, mely
tartalmazza a fejlesztés megnevezését, és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi
számát, a projekt teljes költségvetését és az önerő összegét.
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Az összeállított pályázati anyag alapján a fejlesztés teljes összege 11.207.436 Ft,
melynek megvalósításához 1.681.115 Ft önerő biztosítására lenne szükség. Az önerő
összege a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 88. sor
TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék keret terhére biztosítható.
Hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
372/2019. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
307/2019.(VIII.29.) GYe. Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-19-2.1-54-10-19 kódszámú Önkéntes tevékenységek, közösségi programok megvalósítását szolgáló komplex projektek támogatása című pályázati felhívásra, együttműködésben a Kutyajólét Gyomaendrőd Kutyáiért Állatvédő Egyesülettel a Gyepmesteri
telep infrastrukturális fejlesztése és programok megvalósítása érdekében a Gyomaendrőd külterület 02760/2 helyrajzi számot érintően.
A pályázat teljes költségvetése 11.207.436 Ft, melynek megvalósításához 1.681.115 Ft összegű önerőt biztosít a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 88. sor TOP és egyéb pályázati saját
erő tartalék keret terhére.
Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
2019. évi őszi betakarítású növények terményeinek adás-vételi szerződései
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a 2019-es év rendkívül kedvezően alakult a
mezőgazdasági növények termesztése szempontjából, mind a közfoglalkoztatási
programban művelt, mind a közfoglalkoztatási programon kívül művelt termőföldeken. Év közben a testület már döntött a közfoglalkoztatás keretében termesztett búza
értékesítéséről, amiből szintén a tervezethez képest 30%-kal több termett.
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A szeptemberi hónapban betakarításra került a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában, illetve használatában lévő, a közfoglalkoztatási programon kívül
művelt területeken termesztett napraforgó. Ezen földterületekre tervezett eladható
napraforgó mennyisége összesen 73,795 tonna volt, viszont a betakarított eladható
napraforgó mennyisége összesen e területekről 93,269 tonna lett. Mind e mellett a
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. is átadott az önkormányzat részére a 2016-ban kötött
feles bérleti szerződés alapján összesen 3,939 tonna kitisztított eladható napraforgót.
Ennek megfelelően az eladásra kerülő napraforgó mennyisége 97,208 tonna.
Szintén a közfoglalkoztatási programon kívül művelt termőföldeken kukorica termesztése valósult meg, mindösszesen 7,0702 ha területen. A hosszú tenyészidejű kukoricának, hasonlóan a napraforgóhoz kedvező volt az időjárás, és a technológiai fegyelem betartása mellett 51,327 t termés adható el az októberi betakarítást követően.
Ez a termésmennyiség is meghaladja a tervezett 49,44 tonnát.
Végezetül a közfoglalkoztatás keretein belül művelt termőföldön napraforgó termesztése valósult meg, mellyel kapcsolatban 10,780 tonna napraforgó adható el, ami
több mint a betervezett mennyiség.
Tekintettel a vártnál magasabb terméseredményekre, és az önkormányzat vagyonáról
szóló rendelkezésekre, vételi árajánlatok bekérése vált szükségessé. A három eladási
csoport esetében –három, előzetes vizsgálatok alapján alkalmasnak minősített – ajánlattevő került meghívásra.
Felkérte Varjú Róbert közmunkavezetőt, hogy ismertesse a képviselő-testülettel a beérkezett ajánlatok eredményét.
Varjú Róbert közmunkavezető elmondta, mind a napraforgó, mind pedig a kukorica
esetében a legmagasabb vételi ajánlatot a BO-TI Zrt. adta. A napraforgó esetében 89
Ft/kg, a kukorica esetében pedig 39 Ft/kg az ajánlott vételi ár.
Külön adás-vételi szerződés megkötése szükséges a közfoglalkoztatáson kívül termelt
napraforgó és kukorica, illetve a közfoglalkoztatáson belül termelt napraforgó eladására.
Toldi Balázs polgármester elsőként a kukorica értékesítésére a BO-TI Zrt-vel kötendő
adás-vételi szerződésről szóló 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
373/2019. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját tulajdonában álló 082/16, illetve 3419, 3445, 3447,
3448, 3449 hrsz-ú termőföldekről a 2019. termelési évben betakarítás
került, mind összesen: 51,327 t kukorica adás-vételi szerződését a
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legmagasabb összegű ajánlattevővel a „BO-TI” Zrt-vel (5555 Hunya,
Rákóczi u. 55-57.) kívánja megkötni.
Egyben felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, mely a napraforgó adás-vételi szerződéséről szól.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
374/2019. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját tulajdonában álló 02750/9, illetve 02155/7 hrsz-ú
termőföldekről a 2019. termelési évben betakarítás került, és a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. részéről átadott mindösszesen: 97,208
tonna napraforgó adás-vételi szerződését a legmagasabb összegű
ajánlattevővel a „BO-TI” Zrt-vel (5555 Hunya, Rákóczi u. 55-57.) kívánja megkötni.
Egyben felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a 3. döntési javaslatról kérte a képviselő-testület
döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
375/2019. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat művelésében álló 01130/11 hrsz-ú termőföldről a 2019.
termelési évben betakarításra került mindösszesen: 10,780 tonna
napraforgó adás-vételi szerződését a legmagasabb összegű ajánlattevővel a „BO-TI” Zrt-vel (5555 Hunya, Rákóczi u. 55-57.) kívánja
megkötni.
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Egyben felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület elnöke kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a korábban részükre nyújtott 2 millió Ft kölcsön visszafizetési
határidejét módosítsák addig, míg az Egyesület az elnyert CLLD pályázatból megkapja
a 2.5 millió Ft-ot, amiből majd a kölcsönt rendezni tudja. A támogatói okirat aláírása
és a támogatás folyósítása folyamatban van. A támogatási összeg elhúzódása komoly
anyagi nehézséget okoz az Egyesület számára, a működési költségei mellett a Disznótoros és Böllérpálinka Verseny költséginek finanszírozása sem biztosított. Ezért kérnék
a visszafizetési határidő módosítását, ami segítséget jelentene az Egyesületnek az idei
évi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny megrendezésében is.
Hangsúlyozta, a döntéssel többletforrást nem biztosítanának az Egyesület számára,
csupán egy korábban megkötött kölcsönszerződést módosítanának.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
376/2019. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület részére, a X.
Disznótoros és Böllérpálinka Verseny költségeinek finanszírozásához
2018. évben nyújtott 2 millió Ft összegű kölcsön visszafizetési határidejének módosítását támogatja. A kölcsön visszafizetési határideje:
2019. december 31., de legkésőbb a TOP-7.1.1-16-H-012-4 kódszámú, „A helyi hagyományok ápolását támogató, valamint családi és
egészségmegőrző programok” elnevezésű pályázati támogatás Egyesület részére történő utalását követő 5. munkanap. Amennyiben az
Egyesület nem részesül támogatásban a TOP-7.1.1-16-H-012-4 kódszámú pályázatból, úgy a kölcsön visszafizetési határideje az elutasító
végzés kézhezvételét követő 15. munkanap. Gyomaendrőd Város Ön858. oldal

kormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a kölcsönszerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Tulajdonosi hozzájárulás épületenergetikai korszerűsítéshez
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium képviseletében Tóth Ferenc igazgató a Szeged-Csanádi Egyházmegye
megbízottjaként, pályázói szerepkörben kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához.
Kérelmében leírta, hogy energetikailag szeretnék fejleszteni a Hősök út 39. sz. alatti
oktatási épületet. Az energetikai fejlesztés egy KEHOP-os pályázat keretében valósulna meg, melynek során az épület hőszigetelése, nyílászáró cseréje és a fűtési rendszerének korszerűsítése történne. A tájékoztatás alapján a kivitelezés tervezett bruttó
költsége hozzávetőlegesen 97 millió Ft–ot tesz ki.
A projekt megvalósítója a Szeged-Csanádi Egyházmegye, aki az önkormányzat, mint
az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása nélkül a fejlesztést nem tudja megvalósítani.
Az előterjesztésben szereplő döntési javaslatokkal felhívnánk az Egyházmegye figyelmét, hogy jelenleg az épület használati joga 2019. szeptember 1. napjától 5 év
időtartamban illeti meg. A beruházás fenntartási időszaka viszont további 5 év, így a
pályázati eljárásban való részvételhez a használatra kötött megállapodást 2027. december 31. napjáig szükséges meghosszabbítani a pályázati eljárásban való sikeres
részvételhez.
Ugyanakkor a döntési javaslatok tartalmazzák azokat a feltételeket is, amivel az önkormányzat megadja az Egyházmegye részére a tulajdonosi hozzájárulást. Mivel az
épület helyi védettség alatt áll, ezért egy főépítészi engedélyre is szüksége lesz a kivitelezőnek.
Az egyeztetések még nem történtek meg, így most egy feltételes hozzájárulás megadására kerülne sor, melynek véglegesítése a főépítésszel történő egyeztetés és a
településképi véleményeztetési eljárást lefolytatása után történne meg.
Szujó Zsolt bizottsági elnök megkérdezte, hogy saját erő kapcsolódik-e a pályázathoz.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, tudomásunk szerint nem kapcsolódik. Viszont felhívták az Igazgató úr figyelmét arra, hogy az önkormányzat anyagilag
nem fog tudni hozzájárulni a projekthez, illetve az Egyházmegyével történő elszámolás során nem kívánja megtéríteni a beruházásnak a saját erőhöz kapcsolódó tételeit.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában ismertette az 1. döntési javaslatot, majd felkérte
a képviselőket, hogy szavazzanak.
859. oldal

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
377/2019. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye (székhely: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) a Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonában lévő 687 helyrajzi számú 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja
39. szám alatti ingatlanon lévő oktatási épületet érintően a KEHOP
5.2.13 konstrukcióban energetikai pályázatot nyújtson be, a benyújtandó pályázatban vállalt projektet megvalósítsa, a pályázatban vállalt
fenntartási időszak végéig tartó kötelezettségét teljesítse.
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben a használatra kötött megállapodás módosításáról szóló 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését. A megállapodás
hatályba léptetésének feltétele a KEHOP 5.2.13 konstrukció keretében való sikeres
pályázat, továbbá a támogatási szerződés megkötése.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
378/2019. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Szeged-Csanádi Egyházmegye (székhely: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) között a 687 helyrajzi számú 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti ingatlan használatára kötött
megállapodást az oktatási épület energetikai korszerűsítése projekt
befejezésétől számított 5 évig terjedő időszak végéig meghosszabbítja.
A megállapodás hatályba léptetésének feltétele a KEHOP 5.2.13
konstrukció keretében való sikeres pályázat, továbbá a támogatási
szerződés megkötése.
Határidő: 2019.november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
860. oldal

Toldi Balázs polgármester végezetül a projekt kivitelezési munkáira vonatkozó 3.
döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
379/2019. (XI. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sikeres
pályázat esetén az 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti ingatlanon lévő oktatási épület KEHOP 5.2.13 konstrukció keretében az
energetikai korszerűsítés projektet kivitelezési munkáinak megkezdését az Önkormányzat a részletes dokumentáció ismeretében engedélyezi.
A tulajdonosi hozzájárulás megadásának feltétele a településkép védelméről szóló 23/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelet előírásai szerint a településképi véleményeztetési eljárás lefolytatása.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
6.Napirendi pont
Bejelentések
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, hogy a Fő úti kerékpár út mellett mikor kezdik el a fák, sövények ültetését. Ennek most lenne itt az ideje. Ugyan így
a Kossuth téren a játszótér köré is ígéret volt a fásításra, sövények beültetésére, ami
még mindig nem kezdődött el.
Szintén a kerékpár úttal kapcsolatosan javasolta, hogy az házak felőli oldalra fel kellene festeni a gyalogos jelet. Az ott élőknek sokkal egyszerűbb lenne a gépkocsival történő kiállás, ha ott csak gyalogosok közlekednének. Most szinte lehetetlen a kiállás a
kerékpárosok miatt.
Az orvosi ügyeletről történő kihajtásnál meg kellene változtatnia forgalmi rendet,
mert gépkocsival szinte lehetetlen onnan kihajtani. Nagyon balesetveszélyes. Meg
kellene nyitni a Damjanich vagy a Deák Ferenc utca felé a kijáratot.
Toldi Balázs polgármester reagálva elmondta, a fásítás, sövények beültetése még az
idei évben meg fog történni.
A forgalmi rend változtatás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a novemberi
ülésre elő lehet terjeszteni, amennyiben ezt szükségesnek ítélik.
A kerékpár út felfestését a kivitelező a műszaki tervben, a hatósági előírás szerint végezte el.

861. oldal

Vasas György Péter képviselő elmondta, az ügyeletről való kihajtás problémáját felé
is jelezték. Esetleg egy gömbtükör felhelyezése is megoldást jelenthetne a problémára.
Kérdése volt, hogy az ártérben a nemzeti park területén kihelyezett szemetet kinek a
feladata elszállítani.
Toldi Balázs polgármester elmondta, az ártéren lévő hulladékgyűjtő edények ürítése
az önkormányzat feladata, azt jelezni fogják a Zöldpark Kft felé.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester javasolta még a Fő úti kerékpár út mentén
szemétgyűjtő edények kihelyezését. Nagyon sok az eldobált szemét.
Toldi Balázs polgármester egyéb bejelentés hiányában megköszönte a megjelenést
és az ülést bezárta.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Betkó József
hitelesítő

Béres János
hitelesítő

862. oldal

