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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. március 28-án 17,05
órai kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Czirákiné Pakulár Judit, Süslecz Árpád, Szirtes Balázs, Marton Tamás
képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő Attila
alpolgármester, Szabóné Dr Csányi Marianna megbízott jegyző.
Igazoltan távol van: Böröcz József képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Klie Zoltán főépítész, Magyarné Kovács Judit pénzügyi
osztályvezető, Tóth Melinda projektmenedzser, Dr Szentgyörvölgyi Eszter jogi referens.
Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Marton Tamás és Szirtes Balázs képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Napirend előtt ismerteti a 2013. március 7-i zárt képviselőtestületi ülésen
hozott határozatokat.
Novák Ferenc: Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Zalakaros város teljes közigazgatási területére kiterjedően a településrendezési
eszközök felülvizsgálatára, módosítására vállalkozási szerződés keretében
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ OCR pályázatok – beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Ajánlati felhívás számlavezető pénzintézetek részére
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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4/ Polgármester illetményének módosítása
Előadó: Deutschné Lang Erika alpolgármester
5/ Hozzájárulás rehabilitációs szakmérnök bevonásához a NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005
azonosító számu „Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthely és a zalakarosi
kistérségben” című pályázatban
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ Hozzájárulás ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó tervek elkészítéséhez a
NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 azonosító számu „Közösségi közlekedés komplex
fejlesztése Keszthely és a zalakarosi kistérségben” című pályázatban
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7/ Egyéb ügyek
7/1/ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7/2/ Projektmenedzsmentre ajánlat kérés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7/3/ Termáltó és Ökopart kiviteli terv tervezési díj változás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7/4/ Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár alapító okirat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7/5/ Zalaispa Zrt. inert hulladékok elszállításával kapcsolatos kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7/6/ Hozzájárulás a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2013. évi működési
költségeihez
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7/7/ Új Településrendezési Terv készítésének kezdeményezése és partnerségi rend
megállapítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Ügyrendi javaslata, hogy a 2. számu napirendet a képviselőtestület vegye le a napirendről.
A 7/4. számu napirend a 2013. április 18-i soros ülésen kerüljön megtárgyalásra.
A 4. számu napirend a Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság javaslata
alapján jelen ülésen ne kerüljön megtárgyalásra.
Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirend megtárgyalásának felvételét:
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7/8/ Tájékoztató Sörpince ügyében
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot az ügyrendi javaslattal elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1/ Zalakaros város teljes közigazgatási területére kiterjedően a településrendezési
eszközök felülvizsgálatára, módosítására vállalkozási szerződés keretében
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Balázs: A közbeszerzés pályázat eredményét kell eldönteni. 3 pályázat érkezett
tárgyalásos eljárás lefolytatásával. 2 nem tett eleget a pályázati felhívásnak magasabb összeg
miatt, egyedül maradt a nyertesnek kimondott pályázó, aki nem jött el a tárgyalás
lefolytatásra. Javasolja, hogy új pályázatot írjanak ki, hátha olcsóbb kivitelezőt, tervezőt
találnak, versenyhelyzet teremtésével.
Klie Zoltán: Az újabb eljárás néhány hónapot igénybe vesz, újra eltolódik. Nem lát indokot,
hogy más tervezőt válasszanak. Nincs szerzői jog a településtervezésben, de nyilván más is
tervezheti.
Novák Ferenc: Mennyi idő alatt bonyolódik le, ha újra hirdetjük?
Klie Zoltán: 1,5-2 hónap.
Novák Ferenc: A felhívás plusz költségei?
Tóth Melinda: Van megjelentetési díja a hirdetésnek.
Marton Tamás: A bruttó 12 millió összeg magas, új pályázat kiírását javasolja, alacsonyabb
összeg megszabásával.
Novák Ferenc: Gazdaságossági lehetőség számunkra, semmifajta szakmai hátrányt nem
jelent?
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Klie Zoltán: A termáltó és ökopart vonatkozásában nem jelent.
Novák Ferenc: Két módosító javaslat volt.
Marton Tamás: Bruttó 10 millió Ft-ot javasol.
Klie Zoltán: A díjszabás szerint jóval nagyobb összeg jönne ki. Ha 1 év távlatában nézzük,
akkor nem tűnik soknak az összeg. Az összeg nem csak a település rendezési eszközök
felülvizsgálatát tartalmazza, hanem a település fejlesztési koncepció és az integrált
városfejlesztési stratégia átdolgozása is benne van, három tervezési feladat ez az összeg.
Novák Ferenc: Nettó 9,6 millió Ft a legkedvezőbb ajánlat. Két módosítás hangzott el. Egyik,
hogy bruttó 10 millió Ft-ban szabjuk meg a keretet, a másik ismételt pályázat kiirása,
változatlan feltételekkel.
Határozati javaslatként javasolja, hogy a képviselőtestület érvényteleníti a közbeszerzés
eredményét.
Elrendeli a közbeszerzés ismételt kiírását, bruttó 10 millió Ft-ot állapit meg becsült értéken.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 42/2013. (III.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zalakaros város teljes közigazgatási területére kiterjedően a településrendezési
eszközök felülvizsgálatára kiirt közbeszerzési eljárást érvényesnek, de eredménytelennek
nyilvánítja.
2/ Elrendeli a közbeszerzési eljárás ismételt kiírását.
3/ Tervezési díjként maximum bruttó 10 millió Ft-ot állapit meg becsült értéken.
Határidő: 2013.április 20..
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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2/ Ajánlati felhívás számlavezető pénzintézetek részére
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság
határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsága
13/2013.(III.28.) számú
határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja az ajánlati felhívás számlavezető pénzintézetek részére
vonatkozó határozati javaslatban foglaltakat.
Szirtes Balázs: Javasolja átgondolni, hogy ha kiírjuk a pályázatot anélkül, hogy
felhatalmaznánk a polgármestert, hogy a bankszámlaszerződés hosszabbításról tárgyaljon a
jelenlegi számlavezetővel, akkor a jelenlegi kondíciók drasztikusan nőnek. Hosszabbítás
esetén lehet tárgyalni. Pályázati kiírással jelentős többletköltségek fognak a számlavezetésre
rárakódni. Kiírás előtt folytasson a jelenlegi számlavezetővel tárgyalást, hogy szeretnék-e a
számlavesztést továbbra is biztosítani a jelenlegi kondíciókkal. Fiókbezárás miatt kerültünk
ebbe a helyzetbe.
Novák Ferenc: Stratégiai kérdést vetett fel a képviselő, a bankváltás rosszabb helyzetet
eredményezhet, mint a jelenlegi szerződés meghosszabbítása.
Magyarné Kovács Judit: Egyetért Szirtes képviselővel. 2012. decemberben mondta fel a bank
a szerződést. Csak május 31-ig voltak hajlandók a szerződést meghosszabbítani. Egy
tárgyalást, megkeresést megér szerinte is. Gyorsan kell lépni ebben, mert ha május 31-ig van
szándékuk, továbbra nem vezetik, akkor április 30-ig dönteni kell az új számlavezetőről. Ez
azzal jár, hogy április 2-án szándékoztunk kiküldeni a felhívást, akkor meg kell hosszabbítani
ezt a z időpontot.
Marton Tamás: Párhuzamosan a kettő mehet szerinte. A polgármester tárgyalhat ettől
függetlenül a bankkal.
Novák Ferenc: A pályázatot eredménytelenné is lehet nyilvánítani.
Szirtes Balázs: Ha kiírjuk a pályázatot, akkor a bank nem tárgyal. Ha az időből kifutunk, a
bank nem köteles a számlánkat vezetni.
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Magyarné Kovács Judit: A következő képviselőtestületi ülés április 18-án lenne. Ha április
18-30. között összeül a képviselőtestület, akkor még egy tárgyalásra egy hetet tudnánk adni a
polgármesternek a Volksbankkal.
Az ütemezés szerint április 2-án került volna kiküldésre az ajánlati felhívás, a bankoknak
április 8-ig kellett volna az ajánlatot megtenni. Hiánypótlásra időt kell hagyni, és április 18-án
döntött volna a képviselőtestület a bankváltásról.
Április 30-ig, ha bankváltás van a MÁK-ot értesíteni kell a határozatunkról.
Április 18 és 30. között még egy hét belefér, április 25-körül összeül a testület, hogy a
bankváltásról döntsön.
Novák Ferenc: Egyetért-e Magyarné javaslatával a testület?
Szabóné Dr Csányi Marianna: Javasolja, hogy a képviselőtestület hatalmazza fel a
polgármestert, hogy 2013. 04. 04—ig folytasson tárgyalást a számlavezetés
meghosszabbításáról a Volksbankkal. Ha a tárgyalás nem vezet eredményre, akkor az
előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívás kerüljön a pénzügyi bizottság javaslatával
kibocsátásra.
Novák Ferenc: Rendkivüli ülésen tárgyalja meg a képviselőtestület. Javasolja, hogy a
képviselőtestület hatalmazza fel április 5-i határidővel a tárgyalás lefolytatására a jelenlegi
kondíciók megtartásával. Ha nem eredményes, akkor a pályázati kiírás kiadható.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Ismerteti a határozati javaslatot.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a számlavezetés érdekében 2013.
április 5-ig folytasson tárgyalást a jelenlegi számlavezető Volksbankkal, a jelenlegi pénzügyi
kondíciók megtartásával. Ha a tárgyalás nem vezet eredményre, akkor az előterjesztés
melléklete szerinti ajánlati felhívás, a bizottsági javaslattal kerüljön kibocsátásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 43/2013. (III.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat és intézményei bankszámlavezetése
érdekében 2013. április 5-ig folytasson tárgyalást a jelenlegi számlavezető Volksbankkal, a
jelenlegi pénzügyi kondíciók megtartásáról.
Határidő: 2013. április 5.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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3/ Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, akkor az előterjesztés melléklete szerinti –
Pénzügyi bizottsági javaslattal kiegészített - ajánlati felhívás kerüljön kibocsátásra.
Határidő: 2013. április 5.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ A beérkezett ajánlatokat Képviselőtestület elé kell terjeszteni elbírálás céljából.
Határidő: 2013.április 18.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

3/ Hozzájárulás rehabilitációs szakmérnök bevonásához a NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005
azonosító számu „Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthely és a zalakarosi
kistérségben” című pályázatban
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság
határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsága 14/2013.(III.28 ) számú
határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja, hogy Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása a NYDOP3.2.1/B-09-2010-0005 azonosító számú „Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthely
és a zalakarosi kistérségben” pályázathoz megbízással rehabilitációs szakmérnököt
alkalmazzon a határozati javaslatban foglaltak alapján.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

8

Képviselőtestület 44/2013. (III.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Képviselőtestület egyetért NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 azonosító számú „Közösségi
közlekedés komplex fejlesztése Keszthelyen és a zalakarosi kistérségben” című pályázat
keretében az ideiglenes forgalomkorlátozási terv elkészítésének megrendelésével. Vállalja a
Zalakaros város önkormányzatát terhelő - 1 db autóbusz állomás, 11 db autóbusz megálló –
bruttó 577.850 Ft költség átadását a Társulásnak.
2./ Felhatalmazza a Polgármestert a kötendő megállapodás aláírására, fedezetéül a 2013. évi
költségvetési tartalékot jelöli meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

4/ Hozzájárulás ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó tervek elkészítéséhez a
NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 azonosító számu „Közösségi közlekedés komplex
fejlesztése Keszthely és a zalakarosi kistérségben” című pályázatban
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság
határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsága 15/2013.(III.28 ) számú
határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a
NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 azonosító számú
„Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthelyen és a zalakarosi kistérségben” című
pályázat keretében az ideiglenes forgalomkorlátozási terv elkészítésének megrendelését a
határozati javaslatban foglaltak szerint.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 45/2013. (III.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Képviselőtestület jóváhagyja, hogy Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása a NYDOP3.2.1/B-09-2010-0005 azonosító számú „Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthely
és a zalakarosi kistérségben” pályázathoz megbízással rehabilitációs szakmérnököt
alkalmazzon, a megbízáshoz biztosítja a Zalakaros város önkormányzatára jutó 171.842 Ft –
ot.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert a Társulással kötendő pénzeszköz átadási szerződés
aláírására.
3/ A pénzeszköz átadás fedezetét a 2013. évi költségvetés tartalékából biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

5/ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 46/2013. (III.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért a Közművelődési intézményének hangtechnikai, műszaki és számítástechnikai
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó pályázat benyújtásával
bruttó 1.150.000 Ft összegben.
2/ A pályázathoz 575.000 Ft összegű önrészt biztosít a Közösségi Ház 2012. évi
pénzmaradványának terhére.
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Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

6/ Projektmenedzsmentre ajánlat kérés
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Zárt ülést rendel el a „Projektmenedzsmentre ajánlat kérés”, a
„Termáltó és Ökopart kiviteli terv tervezési díj változás” és a „Tájékoztató Sörpince
ügyében”című napirendek megtárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./
pontjában foglaltakra.
Javasolja, hogy a napirendek megtárgyalásra a nyílt ülést követően kerüljön sor.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés megtartására vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 47/2013. (III.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a
-

„Projektmenedzsmentre ajánlat kérés”,
„Termáltó és Ökopart kiviteli terv tervezési díj változás”
„Tájékoztató Sörpince ügyében”

című napirendek tárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjában
foglaltakra, a nyílt ülést követően.

7/ Zalaispa Zrt. inert hulladékok elszállításával kapcsolatos kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság
határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsága 16/2013.(III.28. ) számú
határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Zalaispa Zrt. Inert hulladékok elszállításával kapcsolatos
kérelmét a határozati javaslat B. változata szerint.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslat
figyelembevételével.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 48/2013. (III.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A Zalaispa kérelmét támogatja és a településről elszállított inert hulladékok után 1,5
Ft/kg összegben hozzájárul az igénybevételi járulékhoz azzal, hogy az elszállítandó
inert hulladék mennyiségét a minimálisra kell csökkenteni.
2. Felkéri a Hivatalt, hogy az inert hulladék helyben történő hasznosításának (utak
javítása, feltöltése) lehetőségeit mérje fel.
3. Az igénybevételi járulék költségeit bruttó 1 millió Ft erejéig a 2013. évi költségvetés
terhére biztosítja.
4. A Zalaispa Zrt.-t a döntésről értesíteni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc Polgármester

8/ Hozzájárulás a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2013. évi működési
költségeihez
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság
határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsága 17/2013.(III.28. ) számú
határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2013. évi
működési költségeihez való hozzájárulást a határozati javaslatban foglaltak alapján azzal a
kiegészítéssel, hogy a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása valamint a Zalakarosi
Önkormányzat bankszámlái
között lehetőleg ne legyen pénzmozgás az oda-vissza
számlázások esetén.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslattal kiegészítve.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 49/2013. (III.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ Egyetért a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás költség felosztási módszerével azzal,
hogy a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása valamint a Zalakarosi Önkormányzat
bankszámlái között lehetőleg ne legyen pénzmozgás az oda-vissza számlázások esetén.
Vállalja a Zalakaros Város Önkormányzatára jutó 2.222.863 Ft költség átadását a
Társulásnak.
2./ Felhatalmazza a Polgármestert a kötendő megállapodás aláírására, fedezetét a 2013. évi
költségvetési tartalékból biztosítja
Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

9/ Új Településrendezési Terv készítésének kezdeményezése és partnerségi rend
megállapítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 50/2013. (III.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros város közigazgatási területén a településrendezési eszközök felülvizsgálatát,
módosítását a lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel, történő
egyeztetésének szabályait ezen határozat mellékletében szereplő Településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő partnerség rend szerint határozza meg.
Határidő: azonnal és folytonos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann mb. jegyző
(Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész)

Interpelláció:
Süslecz Árpád: A közmeghallgatáson is kérték, hogy az iskola sarkán lévő térbe legyen
hirdetőtábla elhelyezve, közérdekű hirdetések elhelyezése céljából.
A Hegyalja és Liget utcákban a járda és úttest közti zöldterület silány homokkal lett feltöltve,
nincs tápereje, forróságkor a víz átfut rajta és kiég a fű. Két éve is kérték már kérték, hogy az
önkormányzatnál van jó tápértékű föld, abból terítsék meg a területet.
Szirtes Balázs: Két üléssel korábban közlekedési baleset történt, az új templom előtti
útszakaszon a hídnál a korlát megsérült, még mindig nincs helyreállítva.
Mielőtt baleset lesz, a KPM felé jelezni szükséges, hogy javítsák meg sürgősen. Rossz képet
mutat a városról, hogy nem hozta helyre, a közlekedési baleset óta úgy van a híd korlátja.
Novák Ferenc: Süslecz Árpád felvetésére válaszolja, hogy a hirdetőtábla kihelyezése
megvalósítható, rövid határidővel.
A Hegyalja-Liget utcánál meg kell vizsgáltatni a talaj minőségét.
Meg kell kérni a Karos Parkot, vizsgálják meg, milyen lehetőségek vannak.
A KPM vonatkozásában: folyamatosan leveleznek, a híd ügyében ismételten írunk levelet. Az
útpadka és kátyúk miatt már két levelet is irtunk és egy újabbat az út menti árkok tisztítása
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ügyében. Áprilisra ígérték a helyreállítást. Az anyagi források korlátozottak, felhívták a
figyelmet erre.
A hivatal holnap újabb levelet ír a KMP-nek a korlát kijavítása ügyében.
Süslecz Árpád: Nem komoly gyep réget cserét kell végrehajtani, csak a tetejét kell megteríteni
jó minőségű földdel.
Kötő Attila: A hídkorlát ügyében a rendőrség vizsgálatot folyatott, a közútkezelőt azonnal
értesítette, tudnak róla.

Novák Ferenc: Mivel a nyílt ülésen több napirend nem volt, a nyílt ülést 17,50 órakor bezárta.
Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Marton Tamás
Jkv.hitelesitő

Szirtes Balázs
Jkv.hitelesitő
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