JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 9-én
megtartott rendkívüli üléséről.

Határozat
száma:
88/2017.(XI.9.)
89/2017. (XI.9.)
90/2017. (XI.9.)
91/2017. (XI.9.)
92/2017. (XI.9.)
93/2017. (XI.9.)
94/2017. (XI.9.)
95/2017. (XI.9.)
96/2017. (XI.9.)
97/2017. (XI.9.)
98/2017. (XI.9.)
99/2017. (XI.9.)
100/2017. (XI.9.)
Rendelet száma:

Tárgya:
Önkormányzati intézmények áramellátása
Közvilágítás
Üzletrész-átruházási szerződés
Közszolgáltatási szerződés
Vagyonkezelési szerződés
Vagyonkezelési szerződés
Vagyonkezelés elszámolás
Vagyonkezelés elszámolás
2017. I. félévi költségvetés módosítása
2017. I-III. negyedévi költségvetés módosítása
2017. I. félév pénzügyi teljesítés
2017. I-III. negyedév pénzügyi teljesítés
Településképi rendelet
Tárgya:
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 9-én
megtartott rendkívüli 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

Napirend:
1./ Villamosenergia ajánlat
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester

2./ Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás előterjesztése
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
3./ Településképi Arculati Kézikönyv
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
4./ Bejelentések, indítványok

Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy a 7
Képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslom,
hogy a kiküldött napirendet fogadjuk el. A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal
elfogadta a napirendet.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Villamosenergia ajánlat.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Kaptunk ajánlatot az MVM Partner Kft.-től villamosenergia
ellátásra. Erről kellene döntenünk.
Habány György képviselő: Tegnap óta már emelkedtek is az árak. Paks csak 60 %-át adja a
szükséges villamosenergiának, egyéb szolgáltatók pedig drágábbak. A 2019-es évet még nem
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látják, ezért 1 éves szerződést tudtak ajánlani . Más szolgáltatók 1-2 hónapos garanciát adnak
az árra, utána változhat, az MVM pedig 1 évig vállalja ezt az árat.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el az ajánlatban szereplő 13,90 Ft/kWh
árat a közvilágításra, díszvilágításra, valamint 16,50 Ft/kWh árat pedig az intézményi
villamosenergia ellátásra. Először szavazásra bocsátom a nappali fogyasztási mérőkre, valamint
vezérelt fogyasztási mérőkre adott árajánlat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
88/2017. (XI.9.) KT határozat
Tárgy: Önkormányzati intézmények áramellátása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megvizsgálta az önkormányzati
intézmények áramellátására benyújtott ajánlatokat, és úgy döntött, hogy az MVM Partner Zrt.
nappali fogyasztási mérőkre adott 16,50 - Ft/kWh, vezérelt fogyasztási mérőkre adott 13,90 –
Ft/kWh ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a villamosenergia-adásvételi egyedi szerződés aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: polgármester
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátom a település közvilágítására ajánlott
árajánlat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
89/2017. (XI.9.) KT határozat
Tárgy: Közvilágítás
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megvizsgálta a település közvilágítására
benyújtott ajánlatokat, és úgy döntött, hogy az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 13,90Ft/kWh ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a villamosenergia-adásvételi egyedi szerződés aláírására.
Határidő: 2017.december 31.
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
3

Zagyvakörnyéki Települési
előterjesztése.
(Írásos anyag mellékelve.)

Szilárdhulladék-Gazdálkodás

Fejlesztése

Társulás

Kerek Oszkár polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás a kiküldött anyaggal kapcsolatban?
Molnár Istvánné képviselő: Mi lesz a zöldhulladék elszállításával?
Kerek Oszkár polgármester: November 13-án lesz mindkét társulási ülés, felvetem a kérdést.
A kiküldött anyagban foglaltak szerint kérem, hogy fogadjuk el a két társulás részesedés
szerzését az új Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.-ben.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
90/2017. (XI.9.) KT határozat
Tárgy: Üzletrész-átruházási szerződés

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a támogatja a
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részesedésszerzését
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságban, valamint azt, hogy a társulások elnöke az előterjesztés 1. és 2. mellékletei szerinti
tervezetekben foglalt tartalommal az üzletrész-átruházási szerződést megkösse, és a társaság
társasági szerződésének a módosítását megszavazza.
A képviselő-testület támogatja, hogy a társulások elnöke az előterjesztés 1. és 2. mellékletei
szerinti tervezetektől eljárása során az ügy érdemét nem érintő mértékben, utólagos
tájékoztatási kötelezettséggel eltérhessen.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanácsok
ülésein képviselje és igennel szavazzon az üzletrész átruházás és a Kft. társasági szerződés
módosítása tárgyában.
Felelős:
a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja(i)
Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen)

Kerek Oszkár polgármester: Javaslom fogadjuk el, hogy a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Szelektív Hulladékhasznosító és
Környezetvédelmi Nonprofit Kft. között közszolgáltatási szerződés jöjjön létre.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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91/2017. (XI.9.) KT határozat
Tárgy: Közszolgáltatási szerződés
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a támogatja a
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Szelektív
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését az előterjesztés 3. melléklete
szerinti tervezetnek megfelelő tartalommal.
A képviselő-testület támogatja, hogy a társulások elnöke az előterjesztés 3. melléklet szerinti
tervezettől eljárása során az ügy érdemét nem érintő mértékben, utólagos tájékoztatási
kötelezettséggel eltérhessen.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanácsok
ülésein képviselje és igennel szavazzon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megkötése tárgyában.
Felelős:
a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja(i)
Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen)
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, hogy támogassuk a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Szelektív Hulladékhasznosító és
Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a vagyonkezelési szerződés
megkötését.
92/2017. (XI.9.) KT határozat
Tárgy: Vagyonkezelési szerződés
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Szelektív
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a
vagyonkezelési szerződés megkötését az előterjesztés 4. melléklete szerinti tervezetnek
megfelelő tartalommal.
A képviselő-testület támogatja, hogy a társulások elnöke az előterjesztés 4. melléklete szerinti
tervezettől eljárása során az ügy érdemét nem érintő mértékben, utólagos tájékoztatási
kötelezettséggel eltérhessen.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács
ülésén képviselje és igennel szavazzon a vagyonkezelési szerződés megkötése tárgyában.
Felelős:
a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja
Határidő: a társulási tanács ülésén (vagy a megismételt ülésen)
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Kerek Oszkár polgármester: Kérem, támogassuk a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Szelektív Hulladékhasznosító és
Környezetvédelmi Nonprofit Kft. közötti vagyonkezelési szerződés megkötését.
93/2017. (XI.9.) KT határozat
Tárgy: Vagyonkezelési szerződés
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Szelektív
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a
vagyonkezelési szerződés megkötését az előterjesztés 4. melléklete szerinti tervezetnek
megfelelő tartalommal.
A képviselő-testület támogatja, hogy a társulások elnöke az előterjesztés 4. melléklet szerinti
tervezettől eljárása során az ügy érdemét nem érintő mértékben, utólagos tájékoztatási
kötelezettséggel eltérhessen.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács
ülésén képviselje és igennel szavazzon a vagyonkezelési szerződés megkötése tárgyában.
Felelős:
a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja
Határidő: a társulási tanács ülésén (vagy a megismételt ülésen)

Kerek Oszkár polgármester: Vagyonkezelési szerződések jönnek létre, melyek alapján az
ingatlan nyilvántartásban módosításokat kell a változásokat. Kérem, hogy szavazzunk ennek
elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
94/2017. (XI.9.) KT határozat
Tárgy: Vagyonkezelés elszámolás
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja, hogy az
előterjesztés 6. melléklete szerinti tartalommal támogatja az új vagyonkezelési szerződések
alapján keletkező, valamint a korábbi vagyonkezelési szerződések megszűnése alapján
ingatlanon megszűnő vagyonkezelési jog keletkezésének, illetve megszűnésének az ingatlannyilvántartásba való bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatok megtételét.
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A képviselő-testület támogatja, hogy a társulási tanácsok elnöke az előterjesztés 6. melléklete
szerinti tervezettől eljárása során a vagyonkezelési jog bejegyzéshez, illetve törléséhez
szükséges mértékben, utólagos tájékoztatási kötelezettséggel eltérhessen.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács
ülésén képviselje és igennel szavazzon a vagyonkezelési joggal kapcsolatos nyilatkozatok
tárgyában.
Felelős:
a társulási tanácsok képviselő-testület által delegált tagja(i)
Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen)

Kerek Oszkár polgármester: Vagyonkezelő változás miatt A Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-nek el kell számolnia a
kezelésében állott vagyonnal. Kérem, fogadjuk el az erről szóló határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
95/2017. (XI.9.) KT határozat
Tárgy: Vagyonkezelés elszámolás
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja, hogy a
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási
Tanácsa hívja fel a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelőt, hogy a vagyonkezelési szerződés
2.5. pontja alapján a vagyonkezelői jog megszűnésekor a vagyonkezelésébe vett vagyonnak az
átadás időpontjában fennálló állapotához viszonyítottan a Társulással számoljon el.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács
ülésén képviselje és igennel szavazzon a vagyonkezelő társaság felhívása tárgyában.
Felelős:
a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja
Határidő: a társulási tanács ülésén (vagy a megismételt ülésen)
Kerek Oszkár polgármester: Fogadjuk el a következő javaslatot, mely szerint igennel
szavazunk a társulás I. félévi költségvetésének módosítására.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
96/2017. (XI.9.) KT határozat
Tárgy: 2017. I. félévi költségvetés módosítása
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Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanács
ülésen igennel szavaz a Társulás 2017.első félévi költségvetésének a módosítására az
előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
Társulási Tanács tagjaként Hort Nagyközség Önkormányzata képviseletében a soron következő
társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. november 13.
Kerek Oszkár polgármester: Fogadjuk el a következő határozati javaslatot, mely szerint
igennel szavazunk a társulás I-III. negyedévi költségvetésének módosítására.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
97/2017. (XI.9.) KT határozat
Tárgy: 2017. I-III. negyedévi költségvetés módosítása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanács
ülésen igennel szavaz a Társulás 2017. I-III. negyedévi költségvetésének a módosítására az
előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
Társulási Tanács tagjaként Hort Nagyközség Önkormányzata képviseletében a soron következő
társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. november 13.

Kerek Oszkár polgármester: Kérek felhatalmazást arra, hogy a következő társulási ülésen
igennel szavazhassak a társulás I. félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről szóló
előterjesztés elfogadásánál.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
98/2017. (XI.9.) KT határozat
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Tárgy: 2017. I. félév pénzügyi teljesítés
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanács
ülésen igennel szavaz a Társulás 2017.első félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről az
előterjesztés
3. melléklete szerinti tartalommal.
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
Társulási Tanács tagjaként Hort Nagyközség Önkormányzata képviseletében a soron következő
társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. november 13.
Kerek Oszkár polgármester: Kérek felhatalmazást arra, hogy a következő társulási ülésen
igennel szavazhassak a társulás I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről szóló
előterjesztésre.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
99/2017. (XI.9.) KT határozat
Tárgy: 2017. I-III. negyedév pénzügyi teljesítés
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanács
ülésen igennel szavaz a Társulás 2017.I-III negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről
az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal.
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
Társulási Tanács tagjaként Hort Nagyközség Önkormányzata képviseletében a soron következő
társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. november 13.
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Településképi Arculati Kézikönyv
Kerek Oszkár polgármester: Több részből áll a rendelet, haladjunk végig rajta.
Helyi védelem: Hort nagyközségnek jelenleg nincs helyi védett épülete. A javaslat szerint a
Kossuth, Bajcsy, Ady és Ecsédi utcák helyi védelem alatt állnak. Ezekben az utcákban
javaslom, hogy a tetőfedő anyagoknál vegyük ki a bitumenes zsindelyt.
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Beszéljünk a növényekről is.
Csontos András képviselő: Fel kellene sorolni, hogy milyen fákat lehet ültetni közterületre.
Kassa László képviselő: A közterületet kell kihangsúlyozni, nem az ingatlanon belüli fák
ültetését.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Az ingatlanon belül nem kellene allergiát okozó
növények ültetését engedélyezni.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Egyrészt felsorolnánk, hogy mit szeretnénk közterületre
ültetni. Pl. az utóbbi időben több gömbjuhart ültettünk, ezt kellene folytatni.
Az 1.sz. mellékletben pedig a magánterületen határozhatnánk meg, hogy mit lehet, és mit nem.
Kerek Oszkár polgármester: 2.sz. mellékletben a tiltott növények, talán maradhatnának is.
11.pontban egyedi és területi építészeti meghatározások szerepelnek. Szerintem nem kellene
alkalmazni az ősfalu, újfalu elnevezéseket, inkább csak beépített és beépítetlen lakóterületeket
különböztetnénk meg. Nem gátolnánk nagy mértékben az építkezést a lakosoknak.
Kassa László képviselő: Szerintem is töröljük el a hármas elosztást, támogatom a polgármester
úr javaslatát.
Kerek Oszkár polgármester: A klíma-berendezésekkel kapcsolatban is írnak javaslatot.
Habány György képviselő: Azt javasolják, hogy a homlokzaton ne lehessen klímaberendezést
felszerelni. Ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy lehetőség szerint, de ne tiltsuk kategorikusan.
Kerek Oszkár polgármester: Kerítésnél én legfeljebb 1,7 m magasságot javaslok, lábazattal
együtt
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Az áttörtséget hangsúlyozzuk ki, és ne határozzuk meg az
anyagát.
Kassa László képviselő: Szerintem max. 1,8 m legyen a kerítés.
Kerek Oszkár polgármester: A lábazatnál is módosítani kell. Javaslom, hogy legalább 50 cm
legyen.
A lakótelkek közötti kerítés szakaszok: élősövényt javasolnak – ez maradjon ki, és lábazat
nélküli is lehessen a kerítés.
Új épületeknél javaslom, hogy tetőfedő anyag ne legyen a trapézlemez, bitumenes hullámpala
és bitumenes zsindely. A színeknél javaslom, hogy maradjon a szürke, piros, mediterrán, bordó,
barna és árnyalataik. A tető hajlásszöge 23-47 fok legyen.
Szín: szürke, piros, mediterrán, barna, bordó és árnyalatai legyenek.
Kapuépítmény legmagasabb pontjánál 3 m szerepel, helyette 1,8 m-t javaslok.
Családi házra vonatkozóan a lapostető építését ki kellene venni.
Reklámhordozók, műszaki berendezéseknél a reklámtábla ne legyen nagyobb 3 m2-nél.
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Reklám és hirdető berendezések elhelyezése nem megengedett utasváró pavilonban sem! Ezt
mindenképpen vegyük bele
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A reklámadót be kell vezetnünk.
Kerek Oszkár polgármester: Villamosvezetékeknél földkábeles elhelyezés a javaslat. A
reklám miatti bírság legalacsonyabb mértékét kevésnek találom.
Javaslom, hogy az elhangzott módosításokat fogadjuk el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

100/2017. (XI.9.) KT határozat
Tárgy: Településképi rendelet
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a településképi rendelethez az alábbi
módosításokat javasolja:
10.§ (2) a bitumenes zsindely kikerül a felsorolásból
13.§ a) beépített terület
b) beépítetlen terület
11.1. Beépített terület
15.§ (2) c) vonatkozó szabályok szerint kialakított tetőfelépítményen
17.§ kerítés magassága max. 1,8 m, lábazat max. 50 cm, áttörtség min. 30%.
18.§ bitumenes zsindely, cserepes lemez kikerül a felsorolásból
18.§ (2) Barna, bordó, piros, szürke, mediterrán és árnyalatai
19.§ hajlásszög egységesen 23-47 fok, lapostető nem lehet (20.§-ban is)
19.§ (4) kerítés 1,8 m (20.§-ban is)
21.§ (4) b) 3 m2
22.§ (2) utasváró pavilonban is tilosreklám elhelyezése
1. függelék kikerül az összes nyár és nyír típusú fa
Felkéri a jegyzőt a módosítási javaslatok megküldésére
Felelős: jegyző
Határidő: 2017. november 13.
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Kassa László képviselő: A 70-90-es években teljes közművesítés történt, utak nagy része
szilárd burkolattal ellátott, járdák is, nincs szó az intézményekről, üzemekről, kereskedelmi
létesítményekről. Templomról ír, de ezekről nem. Javaslom kiegészíteni.
Csontos András képviselő: A mellékelt térkép sem reális, nincsenek házak pl. a Csányi úton.
Kerek Oszkár polgármester: A következő testületi ülésen a kézikönyvet és a rendeletet el kell
fogadnunk. Addigra módosítani kell.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Javaslom, hogy az összes nyír és nyárfát vegyük ki,
magánterületen se lehessen ültetni.
Molnár Istvánné képviselő: A templomot nem 1949-ben szentelték fel, mivel később épült. A
kastélyt nem 1960-ban bontották le, és még sok pontatlan adat is szerepel a kézikönyv
tervezetben.
Kerek Oszkár polgármester: Átdolgozom a következő testületi ülésre, hogy el tudjuk fogadni.
Több téma nem lévén megköszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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