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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án megtartott
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Blahó Éva
Csontos András
Habány György
Kassa László
Molnár Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Meghívottként jelen vannak: Godó István Önk. Kft. ügyvezető, Kis Edit Szoc. Ell. Int. vez.,
Vargáné Hegyi Mónika védőnő, Fodor Gáborné védőnő, Horváth Sándor Idősügyi Tanács
elnöke, Karczagné Nagy Klára, Sánta Mátyás, Kormos Gábor Idősügyi Tanács tagjai, Szabóné
Sőregi Melinda Kulturális Centrum igazgató, Dr. Sütő József háziorvos, Szabóné Dr. Dér
Zsuzsanna fogorvos, Szabó Béla fogorvosi asszisztens.
Napirend:
1./ A 2016. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
2./ Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról
Előadók: Vargáné Hegyi Mónika, Fodor Gáborné védőnők
3./ Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
Előadók: Dr. Nagy Tamás I. sz. körzet háziorvosa
Dr. Sütő József II. sz. körzet háziorvosa
Dr. Dér Zsuzsanna fogorvos
4./ Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
5./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 Képviselőtestületi tagból 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a kiküldött
napirendet fogadják el. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
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1./ Napirendi pont megtárgyalása:
2016. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Minden évben meg kell határoznunk, hogy milyen
ellenőrzéseket szeretnénk elvégeztetni, melyek a tervezetben szerepelnek.
Habány György képviselő: Nem a tervvel kapcsolatban van gondom, hanem a 80 nap
ráfordítandó idővel. Miből tevődik össze, és ez után kapja a pénzt a belső ellenőr, vagy átalányt
kap?
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az előkészítés, adatgyűjtés, az ellenőrzéssel töltött idő,
jegyzőkönyv elkészítés is benne van. Egyébként átalány alapján fizetjük.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a terv elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

81/2015. (X.28.) KT határozat
Tárgy: A Horti Polgármesteri Hivatal 2016 évi belső ellenőrzési terve
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016 évi belső
ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Az ellenőrzések tárgya:
1. A 2015. évi beszámolóhoz kapcsolódó gazdasági események ellenőrzése
2. A pénztárforgalom ellenőrzése
3. Az ellenőrzési nyomvonalak alkalmazhatóságának ellenőrzése
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: jegyző

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról.
(Írásos anyag mellékelve.)
Habány György képviselő: Vizesedik és penészesedik a helyiség, történt-e azóta valamilyen
lépés, hogy ez megszűnjön?
Vargáné Hegyi Mónika védőnő: Le is írtam, hogy folyamatban van, sokat javult a helyzet.
Készítettek szellőző lyukakat a falra.
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Godó István Kft. ügyvezető: Megmértük a külső és belső falaknak a nedvességtartalmát, 50
% körüli helyett még 97 %-ot is mértünk. Amikor a helyiségek kialakítása történt, levakolták,
diszperziós festékkel lefestették. Nem tudott kiszáradni rendesen, ez okozta a problémát.
Jelenleg gravitációs és motoros szellőztetés történik. A fal felülete már száraz, korábban folyt
a víz rajta.
Kerek Oszkár polgármester: A védőnői munkának egy kiegészítő tevékenysége a minden
évben elvégzett rákszűrés, melyre a helyi hölgyek jelentkezhetnek. Évi két alkalommal kerül
sor erre. Nem jellemző, hogy egyébként elmennek az emberek a szűrővizsgálatokra, de itt
helyben jelentős számban részt vesznek. Javasolom elfogadásra a beszámolót.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Rengeteg plusz munka van azért, mert hiányoznak a
oltóanyagok, nem folyamatos az ellátás, más az összetétele korcsoportonként. Mindez sok plusz
munkát jelent, és több részletben jelenhetnek meg a szülők. Nem kis teher ez a védőnők
számára.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

82/2015. (X.28.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2014 évi munkájáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2014 évi munkájáról
szóló beszámolót jóváhagyja.

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről.
(Írásos anyag mellékelve.)
I. körzet – háziorvos: Dr. Nagy Tamás
Dr. Nagy Tamás háziorvos: A tavalyi évhez képest nem lett könnyebb az egészségügyi
szolgáltatáshoz való hozzáférés. A laborban is bevezetik az időpont kérést. Művészet lesz a
beteget kivizsgálni. Sokkal nehezebb lesz a diagnosztika, szakrendelői vizsgálatok eredménye
nélkül. Képalkotó diagnosztikához nem jutunk hozzá. Pl. ultrahangra minden hónap 20-án lehet
időpontot kérni, ha kimarad, újabb hónapot kell várni az időpont kérésére is.
Molnár Istvánné képviselő: A közeljövőben várható-e ezzel kapcsolatban javulás?
Dr. Nagy Tamás háziorvos: Nincs remény változásra. A szakrendelőkben egy, vagy esetleg
két szakorvos dolgozik, sokszor elmaradnak rendelések. Sürgősségi osztályon keresztül bejutás
esetén élveznek előnyt időpontnál a betegek.
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Csontos András képviselő: Fejlesztések történnek igen nagymértékben, viszont személyi
feltételek terén nem történik javulás. Melyik a legnagyobb probléma, személyi vagy
finanszírozási?
Dr. Nagy Tamás háziorvos: Mindkettő.
Dr. Sütő József háziorvos: Külön kellene választani a szakrendelést és kórházi kezelést. Nem
ugyanannak az orvosnak kellene ellátnia a kórházi és szakrendelőben lévő betegeket is.
Infrastruktúrára van pénz, de orvosokra, szakápolókra nincs pénz. Bizonyos esetekben
kénytelenek vagyunk sürgősségi kivizsgálást kérni, akkor jutnak előbb a betegek
szakvizsgálatra.
Dr. Nagy Tamás háziorvos: Borzalmas mértékű emberhiány van. A háziorvosok kb. 40 %-a
nyugdíjas korú. Későbbiekben biztosan megoldhatatlan helyzet lesz.
II. körzet – háziorvos: Dr. Sütő József
Dr. Sütő József háziorvos: Kérelmet adtunk be az iparűzési adóval kapcsolatban.
Kerek Oszkár polgármester: Későbbi napirendben erre a témára visszatérünk.
Fogorvosi tájékoztató – fogorvos: Szabóné Dr. Dér Zsuzsanna
Kerek Oszkár polgármester: Az egészségügyi tevékenységek a településen élőket szolgálják.
Köszönjük a 3 orvosnak, hogy ellátják a lakosokat szakszerűen. Finanszírozási szempontból
nem reális, de elvégzik munkájukat.
Szavazásra bocsátja a tájékoztatók elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
83/2015. (X.28.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
4./Napirendi pont megtárgyalása:
Helyi adókról szóló rendelet módosítása.
(Írásos anyag mellékelve.)
Laczikné dr. Barati Katalin: A módosításra jogszabályi változás miatt van szükség. Helyi
rendeletben nem lehet szabályozni azokat, melyeket a törvény szabályoz. Képviselő-testület
dönti el, hogy milyen mérséklést tud bevezetni, ill. milyen újabb adónemeket vezet be.
2016. jan. 1-től lép hatályba: háziorvosokat, vállalkozóként dolgozó védőnőket, fogorvosokat
adómentességben vagy adókedvezményben részesítheti a KT. Most kellene dönteni a
kedvezmény mértékéről, ill. teljes mentességről is dönthetnek.
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Kerek Oszkár polgármester: Ide kapcsolódik kérelmük. Külön törvényi lehetőség van arra,
hogy kérésükkel foglalkozzon a testület. Kb. 940 000,- Ft körüli összegről van szó a 3 orvos
esetében. A lakosság ellátását az OEP finanszírozza. Az önkormányzati feladatellátás résszel
foglalkozhatunk, konkrétan az iparűzési adó elengedéséről dönthetünk. Egyéb tevékenységgel
kapcsolatban nincs jogunk dönteni, tehát a folyamatos egészségügyi ellátás rész tartozik az
önkormányzatra.
Dr. Nagy Tamás háziorvos: Erre kaphatunk mentességet, egyéb feladattal kapcsolatban nem.
Dr. Sütő József háziorvos: Orvosi ügyeletre is az OEP-től kapjuk a pénzt, ez esetleg nem
tudom beleférne-e.
Kerek Oszkár polgármester:A helyi feladatellátásért fizetnek itt iparűzési adót. Kérem a
Képviselő-testület véleményét.
Kassa László képviselő: Mindösszesen nincs 1 M Ft, akkor engedjük el a teljes összeget.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az orvosok vonatkozásában az iparűzési
adó teljes összegének eltörlését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
(rendelet mellékelve)

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Elkészült a Szociálpolitikai Koncepció, melyet javasolok
elfogadásra.
Habány György képviselő: Mivel nem kaptuk meg az anyagot, nem tudunk róla.
Kerek Oszkár polgármester: Nem tudtam, hogy nem kapták meg a képviselők. Szóban
ismerteti az előterjesztést.
Habány György képviselő: Így rendben van, de utólag kapjuk meg azért az anyagot írásban.
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Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Szeretném, ha olyan kitétel lenne benne, hogy legalább 3
vagy 5 éve horti lakosok legyenek.
Csontos András képviselő: A támogatás mértékében ki dönt?
Kerek Oszkár polgármester: A költségvetésben már döntött a Képviselő-testület. Abban a
keretben van meghatározva, ahonnan kapták az óvodai, iskolai támogatást, illetve az ebben az
évben született gyermekeknek megszavazott összeg feletti kb. 3-500.000,- Ft körüli összeg
maradt erre a célra. 2-3000 Ft-os élelmiszer csomag lenne.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Erre az évre kaptunk 15 M Ft támogatást, ez több, mint
amennyit szoktunk kapni. Ezért tudtunk a gyerekeknek ebben az évben adni, jövőre már nem
biztos.
Kerek Oszkár polgármester: Ha elfogadjuk a koncepciót, a bizottság munkához láthatna,
hogy összeállítsák a listát.
Szavazásra bocsátja a koncepció elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
84/2015. (X.28.) KT határozat
Tárgy: Szociálpolitikai koncepció
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hort Község Önkormányzatának
Szociálpolitikai Koncepcióját jóváhagyja.

Kerek Oszkár polgármester: Kiss Edit a szociális szolgálat további működésével
kapcsolatban részt vett egy tájékoztatón. Változni fog a működtetés. Család és gyermekjóléti
szolgálatként fog működni ez a terület.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az államháztartási törvény meghatározza, mit kell
tartalmaznia az Alapító Okiratnak. Egy sablont kell kitölteni, szövegezés nem igazán van.
Mivel az eddigi funkció kódok nem változnak, nem történik olyan változás, melyhez testületi
döntés szükséges. Csak a formációt kell megújítani.
Kiss Edit Szoc.Ellátó Int. vez.: Olyan tájékoztatást kaptunk, hogy a Képviselő-testületnek
felül kell vizsgálni, hogyan működteti tovább a szolgáltatást. Amennyiben továbbra is
működteti ezt a szolgáltatást, erre kell testületi döntés. Október 30-ig kell ezt elvégezni.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja annak elfogadását, hogy az önkormányzat
tovább működteti a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
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85/2015. (X.28.) KT határozat

Tárgy: Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás továbbműködtetése
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatásokat 2016. január 1-től a jelenlegi formában, a Horti Szociális Intézmény keretei
között kívánja továbbműködtetni.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Kiss Edit intézményvezető

Kerek Oszkár polgármester: Az orvosi ügyeleti szolgálattal nem kell foglalkoznunk, 1 évig
még nem lesz teendője az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban.
Laczikné dr. Barati Katalin: Kiss Edit kinevezése december 31-én lejár. A pályázat kiírásáról
kell döntenie a testületnek. December elejére össze lehetne hívni rendkívüli ülést, hogy döntsön
a kinevezésről.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a pályázat kiírásának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
86/2015. (X.28.) KT határozat

Tárgy: Pályázat kiírása a Horti Szociális Ellátó Intézmény intézményvezetői álláshelyére
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horti Szociális Ellátó Intézmény
intézményvezetői álláshelyére pályázatot kíván kiírni.
Az állás betöltésének feltételei a törvényben meghatározottak, valamint legalább 5 év szakmai
és 3-5 év vezetői gyakorlat.
Az állás betöltésének időpontja 2016. január 1.
Felkéri a polgármestert a pályázat kiírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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Kerek Oszkár polgármester: A plébános úr írt egy levelet a temetővel kapcsolatban. Járási
Hivatal vezetőjével és két munkatársával voltunk jegyző asszonnyal nála. Szociális parcellát
kell létrehoznia a temető tulajdonosának. Érsek úrtól nem kaptunk választ. Plébános úr a temető
zsidó temetőig húzódó nem gondozott részét felajánlaná az önkormányzatnak 1 M Ft-ért.
Az egyháznak 1,5 M Ft bevétele származik évente a temetőből. Jó lenne, ha ebből vissza is
fordítanának összeget a temető állagának változtatására.
Nem oldódna meg semmi, ha megvásárolnánk. Sok kérdés felmerülne a 2 temető üzemeltetése
kapcsán. Azt gondolom, a tulajdonosnak kellene megoldani a bevételből a kerítést, parkoló,
vizes blokk, egyéb problémákat.
Ha az önkormányzat valamilyen módon tulajdonos lenne, pályázhatna felújításra, parkoló
építésre, stb. Mivel nem a mi tulajdonunk, nem pályázhatunk ezekre a dolgokra.
Nem az a cél, hogy megvegyük, hanem kössünk megállapodást az egyházzal és legyen szociális
parcella. A körülötte lévő önkormányzati tulajdonú területeken végezzünk olyan fejlesztést,
mely mindenki hasznára válna.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ötv. szerint kötelező önkormányzati feladat szociális
temető működtetése. Az önkormányzat vállalhatja az egyházi tulajdon fenntartását, vagy
megállapodást köt az egyházzal a köztemetéssel, szociális temetéssel kapcsolatban, vagy saját
tulajdonán oldja meg.
Csontos András képviselő: Volt, amikor a kanonok úr felajánlotta, hogy vegyük meg, utána
nem adta el. Javaslom, hogy olyan ülés legyen, ahová az egyház képviselőjét is hívjuk meg
testületi ülésre, ahol közösen megbeszélnénk a problémát.
Habány György képvisel: Van-e akadálya a beszélgetés létrejöttének? Ha nincs, én is közös
megbeszélést javaslok.
Kerek Oszkár polgármester: Nincs akadálya.
Kassa László képviselő: Milyen területről van szó?
Kerek Oszkár polgármester: 7346 m2 területet 1 M Ft-ért adnák el. Komoly költséggel járna
ennek átvétele, exhumálás, stb. Sok probléma merülne fel.
Kassa László képviselő: Javaslom, hogy a két testület üljön össze.
Molnár Istvánné képviselő: Területet vásárolni nem érdemes néhány szociális temetés miatt.
Esetleg urnafalban gondolkozhatnánk.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Vegyük külön a köztemetést és szociális temetést.
Köztemetésről akkor beszélünk, ha a hozzátartozó nem tudja eltemettetni, ilyenkor az
önkormányzat fizeti helyette a költségeket. Szociális temetésnél pedig a családtag saját
munkájával ássa ki a sírt, egyéb ezzel kapcsolatos munkákat elvégez, ezzel csökkentve saját
költségét.
Nem is tudjuk lesz-e erre igény, de a településnek rendelkeznie kell ilyen parcellával.
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Kerek Oszkár polgármester: Ajánlat érkezett arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati
tulajdonú, játszótér területén lévő Ocskó-Sós Lászlóné tulajdonát képező épületet az
önkormányzat vásárolja meg 500 000 Ft-ért.
Csontos András képviselő: Vegyük meg a szülők részére.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy vegyük meg a területet, de az épületre nincs
szükség, azzal csak gond lenne.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ha úgy dönt a testület, hogy megvásárolja, tudni kell,
hogy van építési engedély, használatbavételi engedély, de nincs bejegyezve a földhivatali
nyilvántartásba. Le kell ülnünk az ügyvédnővel. Ingó adásvételiről lehet szó.
Molnár Istvánné képviselő: 500.000,- Ft-ért vásároljuk meg.
Blahó Éva képviselő: Én is egyetértek ezzel.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az ingatlan megvásárlásának elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
87/2015. (X.28.) KT határozat

Tárgy: A Hort, Szabadság téren található üzlethelyiség megvásárlása
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hort, Szabadság téren található OcskóSós Lászlóné Hort, Kossuth út 151. szám alatti lakos tulajdonában álló üzlethelyiséget
500.000,- Ft, azaz Ötszáz-ezer forint vételáron megvásárolja.
Felkéri a jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésére.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző

Kerek Oszkár polgármester: Tájékoztatást ad a bölcsődékkel kapcsolatban. Ahol legalább 5
szülő kéri, bölcsődét kell létesíteni. Ahol 0-2 éves korig 40 gyermek van, kötelező létrehozni.
Várjuk a TOP-os pályázatokat, nyilvánvalóan önerőből senki sem kívánja megoldani.
Az óvoda mellett van olyan terület, ahol megépülhetne a bölcsőde. Munkahelyet is adna,
valamint ha ide járatná a szülő gyermekét a bölcsődébe, itt maradna óvodában, majd iskolában
is Horton. Egy csoport max. 7 gyermekből állhat: 1 dajka, 1 gondozónő munkahely létesülhetne
csoportonként. 4 csoportnál akár 8 főnek lehetne munkahely. A terület egy részét fel is
ajánlották, és valószínűleg a többiek is eladnák.
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Habány György képviselő: Akár magánbölcsődét is létre lehetne hozni. Ha ez megvalósulna,
okafogyottá válna a kezdeményezésünk.
Kerek Oszkár polgármester: Megérkeztek a pályázaton nyert új járművek.
Van anyagi lehetőségünk arra, hogy utat építsünk. Javaslom, hogy ha az időjárás megengedi,
tegyük ezt meg.
Javaslom, hogy az Árpád utat újítsuk fel, mivel sokkal rosszabb állapotban van, mint bármelyik
utca, még talán a Verseny út is beleférne.
Csontos: A korábban meghatározott koncepció szerint javaslom, hogy folytassuk tovább a
korábbi utcákat. Mikor készül a 3-as út?
Kerek Oszkár polgármester: Novemberre ígérték, valamint a kerékpársáv kiépítését mindkét
oldalon. Kerekharaszttól Gyöngyösig ledarálják az utat, lehet, hogy abból is tudnánk
felhasználni. Nem túl jó megoldás, de néhány évet az is kibírna.
Habány György képvisel: Minőségileg nem vagyok megelégedve az utóbbi években készült
utakkal. Vagy garanciát, vagy más útépítőt javaslok. Járda sem megfelelő. Kevesebb és
tartósabb utakat építsünk. A hivatal mögötti részt is javaslom rendbe tenni, kátyúzni.
Kerek Oszkár polgármester: A legutóbbi 2 utat végignéztük alpolgármester úrral, rendben
találtuk.
Még van kb. 10 út, mely nem megfelelő többek között Orvosköz, Malom, stb., valamint
folytatásként a Táncsics út bal oldalából nyíló Magyar, Árpád utcák másik fele, valamint Ifjúság
út.
16.40 órakor Csontos András képviselő távozik. A Képviselő-testület létszáma 6 főre csökkent,
továbbra is határozatképes.
Kerek Oszkár polgármester: Maximum 2 utat építhetünk kb. 10 M Ft-ból. A korábban
megállapított koncepciót követve javaslom, hogy az Árpád és Verseny utcákat újítsuk fel.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
88/2015. (X.28.) KT határozat
Tárgy: Útfelújítás
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió
forintot különít el belterületi utak felújítására.
A megállapított összegből felújításra kerül a Verseny és Árpád utak.
A felújítás költségeit a 2014. évi pénzmaradvány terhére kell fedezni.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző
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Kassa László képviselő: Az önkormányzatok 100 M Ft-os támogatást kaptak úgy hallottam.
Kerek Oszkár polgármester: Néhány önkormányzat kapott, de nem pályázat útján. A TOPos pályázatok novemberben indulnak, az más lesz.
17-20 M Ft-os fejlesztést állami támogatás nélkül meg tudunk valósítani, ezt értékelnünk kell.
Az iparterület közművel történő ellátása most van folyamatban. Ivóvíz és szennyvízcsatorna
hálózat kiépítése folyik. A gázvezeték kiépítésével is foglalkozunk, hogyan valósítható meg.
Részt veszek egy továbbképzésen befektetésekkel kapcsolatban.
Molnár Istvánné képviselő: A kerékpársáv hogyan fogja érinteni az árusokat az út mentén?
Kerek Oszkár polgármester: Valójában teljesen szabálytalan a közút melletti árusítás. Kiadja
a közútkezelő az engedélyeket, de olyan szigorú feltételekkel, melyeket nem tudna senki
teljesíteni. Kettős dolog van ezzel kapcsolatban: az emberek próbálnak megélni valamiből,
viszont az autósok elvileg nem állhatnak meg a kerékpár sávban. Nehéz dolog ezt kezelni
megfelelően.
Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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