Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tarhos
Jegyzőkönyv
Készült: Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 23-án megtartott soron kívüli testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)
Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester
Jelen vannak: Hornok Sándor polgármester, Dolog Györgyné, Dolog Péter, Dr. Halász István László, Molnár István, Papp József képviselők, Dr. Balaton
Henrietta jegyző, Lipcsei Jánosné jegyzőkönyvvezető
Hornok Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülésről Bunta Ferenc és Szilágyi Anikó távol van. Bunta Ferenc
képviselő távollétét bejelentette. Az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné főelőadót, hitelesítőknek Dolog Györgyné és Dolog Péter képviselőket javasolja.
Hornok Sándor polgármester a meghívóban közölt napirendet kiegészíti:
Napirend:
1./ Szilas-Humán Kft bérleti szerződésének meghosszabbítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
2./ Pénzügyi megállapodás a "Házi segítségnyújtás és az Idősek nappali ellátása" szociális feladatok 2007. II. félévi közös finanszírozásáról
Előadó: Hornok Sándor polgármester
3./ Pályázat beadásával kapcsolatban állásfoglalás kérése
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokról szavazzon a képviselő-testület.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.
1./ Napirend: Szilas-Humán Kft bérleti szerződésének meghosszabbítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor felolvassa a bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelmet. (A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület előtt is ismert volt, hogy a kft pályázatot kíván beadni, s a pályázat sikerétől vagy sikertelenségétől tette függővé a képviselő-testület,
hogy a bérleti szerződést meghosszabbítják vagy sem. A pályázat elbírálásának határideje június 30. volt, ezért a bérleti szerződést korábban július 31-ig
hosszabbította meg a testület azzal a megjegyzéssel - nem szerepel a bérleti szerződésben, de elhangzott -, hogy ha nyer a pályázat, akkor a pályázat
megvalósításának idejére, november 30-áig kap még lehetőséget a társaság.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy hosszabbítsák meg a bérleti szerződést november 30-áig. Úgy gondolja, hogy a támogatási szerződés megkötését
követően elkezdődnek az új helyen a munkálatok.
Dolog Györgyné: a pályázat a biztosíték arra, hogy biztos kiköltöznek az önkormányzati ingatlanból?
Hornok Sándor: igen, mivel a pályázati pénzt akkor vissza kell fizetni.
Dr. Halász István László: az önkormányzatnak milyen ellenőrzési lehetősége van arra, hogy ezt be is tartják? Mi van ha csődbe megy a cég? Javasolja, hogy
hosszabbítsák meg a bérleti szerződést november 30-ig, de állítsanak fel egy bizottságot, ami megállapítja majd az épületben okozott kárt. Kérjenek anyagi
ellentételezést, ne természetbeni ellentételezés legyen. Van szakember a képviselő-testületben - nincs itt az alpolgármester úr - legyen a bizottság vezetője
és ellenőre az alpolgármester.
Papp József: jogilag van erre lehetőség?
Hornok Sándor: ez a bérlet eltér a normál esettől, mivel olyan beavatkozások is történtek, amihez tulajdonosi hozzájárulás is kellett volna. Nem egyszerű
elhasználódásról van szó. Szándékos rongálásnak is minősíthető károk keletkeztek.
Dr. Halász István László: ha helyreállítják a károkat, az nem biztos, hogy az önkormányzatnak jó lesz.
Hornok Sándor: jobb lenne, ha megállapítanának egy bizonyos károkozást - összegszerűen -, mert a következő funkcióra lehet, hogy átalakításra lesz
szükség.
Papp József: a kártérítés összege esetleg pályázat önrészét is képezhetné.
Hornok Sándor: ő egyetért Dr. Halász István László képviselő javaslatával.
Dr. Balaton Henrietta: a szerződés szerint a bérlőnek kötelessége a bérlet tárgyát képező helyiség fenntartásáról, karbantartásáról és a szükséges
felújításáról gondoskodni. Idetartozik a helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak karbantartása. Az épület központi berendezéseinek karbantartása, melyet
a bérlő kizárólagosan használ. Köteles az eredeti állapotba helyreállítani, amennyiben nem, a bekövetkezett károkért felelősséggel tartozik.
Dr. Halász István László: az eredeti állapot rögzítve van írásban?
Dr. Balaton Henrietta: feltételezi, hogy amikor odaadták a bérleményt átadás-átvétel készült. Nem volt jelen.
Dr. Halász István László: ki fogja megállapítani az eredeti állapotot? Javaslatát fenntartja, anyagi ellentételezés legyen és bizottság, amit az alpolgármester
irányít. Az alpolgármester majd választ még tagokat.
Dr. Balaton Henrietta: az alpolgármester nincs itt.
Dolog Péter: nem lehetne a szerződésbe belefoglalni, hogy november 30-áig pakoljon is ki.
Dr. Balaton Henrietta: a lakástörvényben benne van, hogy a határozott idő leteltének utolsó napján ki kell pakolni a bérleményből. A bérleti szerződés lejárta
előtt a bérlő kapott felszólító levelet, melyet a polgármester írt alá. Ezért nem szerepel a szerződésben, mert a jogszabályban benne van.
Dolog Györgyné: az az aggálya, hogy jön a tél és nem fognak kipakolni.

Dr. Balaton Henrietta: ha beveszik a szerződésbe és nem pakolnak ki, akkor is csak a bíróság marad.
Molnár István: kinek a dolga az épület átvétele?
Hornok Sándor: a tulajdonos dolga átvenni az épületet. A tulajdonos az önkormányzat, az önkormányzatot a polgármester képviseli, de ez viszonylag "nagy
falat", nem bánná, ha a testület segítene.
Dr. Halász István László: pontosan ezért kellene megbízni egy szakembert.
Dolog Györgyné: ne az alpolgármester válasszon magamellé tagokat, hanem azok kerüljenek be a bizottságba, akik értenek hozzá.
Papp József: az épület állagának felmérésére független szakértőt kellene felkérni.
Hornok Sándor: itt csak a bérlő által okozott kárról van szó.
Dr. Halász István László: az önkormányzat a tulajdonos, a képviselők döntsenek a kár mértékéről és kérjenek anyagi ellenszolgáltatást.
Dolog Péter: abban az esetben kellene független szakértőt felkérni, ha a bérlő nem ért egyet a megállapított kár nagyságával.
Dr. Balaton Henrietta: az alpolgármester ennek a bizottságnak nem lehet a tagja. A képviselő-testület állandó, vagy ideiglenes bizottságot választ. A
bizottságot meghatározott önkormányzati feladat ellátására hozhatja létre. A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a képviselők közül kell
választania. A polgármester, alpolgármester, a testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság tagja.
Hornok Sándor: nem bizottság, hanem egy feladat, mellyel a testület 2-3 tagját megbízzák
Dolog Péter: ő is az alpolgármestert tartja a legalkalmasabbnak erre a feladatra.
Dr. Halász István László: akkor ne legyen bizottság, hanem ezzel a feladattal bízzák meg az alpolgármestert.
Dr. Balaton Henrietta: minden képviselő egyenjogú, egyenrangú, így nem tudja, hogy a testület a képviselőjének hogy állapíthat meg feladatot.
Hornok Sándor: úgy gondolja, hogy két határozatot kell hozni, egyik a bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozik, a másik az épület átvételének
módjára.
Dr. Balaton Henrietta: a bérleti díj összege marad?
Hornok Sándor: a múltkor emelték a bérleti díj összegét. Szavazhatnak a bérleti szerződés meghosszabbításáról?
Dr. Balaton Henrietta jegyző megfogalmazza a határozati javaslatot. "Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tarhos, Zöldfa
utca 57. szám alatt lévő ingatlanát a Szilas-Humán Kereskedelmi és Szolgáltató Kft részére 2007. augusztus 1-től 2007. november 30-ig, határozott időre
bérbe adja, és a jelenleg érvényes bérleti szerződést ezáltal 2007. november 30-áig meghosszabbítja. A bérleti díj összegét 98.000,- Ft-ban állapítja meg,
melyet minden hónap 15. napjáig köteles megfizetni. Felhatalmazza a jegyzőt a szerződés elkészítésére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a
szerződés megkötésére.
Felelős: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint"
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
71/2007. (VII. 23.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tarhos, Zöldfa utca 57. szám alatt lévő ingatlanát a Szilas-Humán Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft részére 2007. augusztus 1-től 2007. november 30-ig, határozott időre bérbe adja, és a jelenleg érvényes bérleti szerződést ezáltal 2007.
november 30-áig meghosszabbítja. A bérleti díj összegét 98.000,- Ft-ban állapítja meg, melyet minden hónap 15. napjáig köteles megfizetni. Felhatalmazza
a jegyzőt a szerződés elkészítésére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Dr. Balaton Henrietta jegyző
Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Molnár István: arra van-e mód, hogy a szerződést tovább ne lehessen hosszabbítani?
Dr. Balaton Henrietta: nincs.
Hornok Sándor: fogalmazzák meg Dr. Halász István László képviselő javaslatát.
Molnár István: a polgármesteri hivatal fogja meghatározni a károkozás összegét?
Hornok Sándor: nem, először próbáljanak megegyezni a bérlővel.
Molnár István: a polgármester volt az aki részt vett az épület átadásánál, az alpolgármester nem volt ott.
Dr. Halász István László: legyen ott a polgármester és az alpolgármester is. A lényeg az egészben, hogy anyagi ellentételezést kapjanak, ne a bérlő állítsa
helyre az okozott kárt.
Hornok Sándor: jegyzőkönyvezzék, hogy mit ítélnek kárnak, milyen változások történtek az épületben.
Molnár István: tud nyugodtan és higgadtan tárgyalni az alpolgármester a bérlővel?
Dr. Halász István László: az alpolgármester ért ehhez, önmagában ő úgy sem határozhat.
Hornok Sándor: javasolja, hogy úgy fogalmazzák meg a határozatot, hogy a testület egyetért-e azzal, hogy az épület átadása képviselők jelenlétében
történjen, és kéri a képviselő-testület, hogy az okozott kárt készpénzben fizessék meg. Így akkor nincs bizottság, nem nevezik meg a bizottság tagjait.
Dr. Halász István László: az alpolgármester ellenőrizze végig az épület átadását.
Hornok Sándor kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
72/2007. (VII. 23.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zöldfa u. 57. szám alatti épület átadása képviselők jelenlétében történjen és a
bérlő által okozott kárt készpénzben fizessék meg.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
2./ Napirend: Pénzügyi megállapodás a "Házi segítségnyújtás és az Idősek nappali ellátása" szociális feladatok 2007. II. félévi közös finanszírozásáról
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: a megállapodás elkészítésekor arra törekedtek, hogy a normatív és plusz normatív támogatás elég legyen a feladat ellátására. Pénzügyi
megállapodás minden évben készül. A pénzügyi megállapodást jóváhagyás végett hozta be a testületi ülésre.
Papp József: ez a megállapodás egész évi, vagy félévi?
Hornok Sándor: a második félévre szól a megállapodás.
Papp József: a kiadás kevesebb, mint a bevétel. A különbséggel mi van, miből adódik?
Hornok Sándor: tartalékot is képeznek.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a pénzügyi megállapodás jóváhagyásáról szavazzon.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
73/2007. (VII. 23.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az alábbi a Házi segítségnyújtás és az "Idősek nappali ellátása" szociális feladatok 2007. II.
félévi közös finanszírozásáról szóló pénzügyi megállapodást, és egyben felhatalmazza Hornok Sándor polgármestert a pénzügyi megállapodás aláírására.
Pénzügyi megállapodás
a „Házi segítségnyújtás és az Idősek nappali ellátása" szociális feladatok
2007. II. félévi közös finanszírozásáról,
amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata (5630 Békés Petőfi u. 2. képviselő: Izsó Gábor polgármester), Békés Város Képviselő-testülete 204206/2007.(VI.28.) számú határozatának, másrészről Tarhos Község Önkormányzata (5641 Tarhos, Petőfi u. 29. képviselő: Hornok Sándor polgármester)
Tarhos Község Képviselő-testülete 60/2007.(VI.25.) KT számú határozatának felhatalmazása alapján a mai napon, az alábbi feladatok ellátására:
Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata 2007. június 28. nappal közös fenntartásban látja el a házi segítségnyújtás és az
idősek nappali ellátása szociális feladatokat Szociális Szolgáltató Központ néven.
2.
Békés és Tarhos települések Polgármesteri Hivatalai kezdeményezik a Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartás módosítását a
testületük által elfogadott módosított Alapító Okiratnak megfelelően 2007. július 25-ig.
3.
Tarhos Község Önkormányzata a feladatellátáshoz a Tarhos Petőfi u. 1/1. számú ingatlant biztosítja. A tarhosi feladatellátáshoz kapcsolódó
költségvetés megállapítás a jelen megállapodás tárgya, melyet a társulási megállapodásban rögzítettek szerint úgy kell megtervezni, hogy kiadásokra
forrásként elegendő legyen az igényelt alap és kistérségi kiegészítő normatíva, valamint a feladatellátás saját bevétele.
4.
A tarhosi feladatellátás 2007. II. évi költségvetése a Szociális Szolgáltató Központ költségvetésébe épül be 2007. július 1-től.
5.
Tarhos Község Önkormányzata az 1. sz. melléklet szerinti normatívákról lemond, Békés Város önkormányzata pedig ugyanezen normatívákat
megigényli a MÁK-nál 2007. július 31-ig oly módon, hogy a normatíváról történő lemondás és megigénylés hatálya 2007. július 1. napja.
6.
Tarhos Község Polgármesteri Hivatala a vele jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban álló, de a feladatátadás miatt áthelyezésre kerülő
közalkalmazottakat értesíti a szervezeti változásról, felajánlja számukra az áthelyezés lehetőségét, betartva a közalkalmazotti törvényben előírtakat.
7.
Tarhos Község Polgármesteri Hivatala és a Szociális Szolgáltató Központ az előző ponthoz tartozó, kapcsolódó munkajogi feladatokat végrehajtják.
8.
A Szociális Szolgáltató Központ igazgatója a tarhosi telephely feladatainak koordinálásával Kiszelné Pankotai Erzsébet vezető gondozót bízza meg.
9.
A Szociális Szolgáltató Központ könyvelését 2007. július 1-től úgy kell megszervezni, hogy abból egyértelműen elkülöníthetőek legyenek a tarhosi
telephely működési kiadásai (2 db átjövő szakfeladat bontása, átvezetése törzskönyvi nyilvántartáson).
10. Megállapodó felek elfogadják a 2. sz. melléklet szerinti 2007. július 1. és december 31. közötti időszakra érvényes tarhosi telephely költségvetését.
1.

Kiadások és bevétek előirányzata
A bevételekből:





6.066 EFt,

A tarhosi telephely feladati után járó normatíva 2.724 EFt,
Kistérségi normatíva átvétele 1.152 EFt
Saját bevételek előirányzata 1.190 EFt

A kiadásokból:





Személyi juttatások (ezen belül igazgatási ktg. 259 EFt) 1.984 EFt
Munkaadót terhelő járulékok 630 EFt
Dologi kiadások 2.452 EFt

11. A 2007. évi teljesítés után a Szociális Szolgáltató Központ elszámolást készít és megküldi azt Tarhos Község Polgármesteri Hivatalának. Az estleges
működésből keletkezett hiányt, vagy többletet a felek pénzforgalomban kiegyenlítik egymás között 2007. január 31-ig. A felek a működésből származó
többlet pénzmaradványként történő kezeléséről is megállapodhatnak.
12. Tarhos község támogatását - amennyiben az előzetes tervektől eltérően mégis felmerülne - a Szociális Szolgáltató Központ működési célú
támogatásértékű bevételként könyveli és tartja nyilván.
13. A Szociális Szolgáltató Központ a szervezeti változással kapcsolatban szabályzatait módosítja.
14. A szociális szolgáltatások Tarhosi telephelyéhez szorosan kapcsolódó, de Tarhos Község Polgármesteri Hivatala nevére érkező közüzemi számlákat
Tarhos Község Polgármesterei Hivatala továbbszámlázza a Szociális Szolgáltató Központnak. A mérőórával nem rendelkező fogyasztási helyeken
naturális mutatók alapján bontott számlát állít ki és küldi meg a Szociális Szolgáltató Központnak.
15. Az ellátottak étkezési térítési díjai Tarhoson kerülnek befizetésre. A bevételt a Szociális Szolgáltató Központ bankszámlájára kell befizetni.
16. A térítési díjak beszedésével, azok továbbításával Kiszelné vezető gondozót bízza meg a Szociális Szolgáltató Központ igazgatója A feladatváltozás
miatt az érintett munkavállaló munkaköri leírásának módosítása a Szociális Szolgáltató Központ igazgatójának a feladata.

17. A tarhosi telephelyen étkező ellátottak után Tarhos Község Polgármesteri Hivatala számlát állít ki, melyet megküld a Szociális Szolgáltató Központnak
kiegyenlítésre.
18. Tarhos Község Polgármesteri Hivatala továbbra is biztosítja és vállalja:






az épületek vagyonbiztosítását,
a 2007. június 30-ig a tulajdonában lévő vagyontárgyak leltározását és a meglévő vagyon védelmét,
a 2007. június 30-ig meglévő eszközök jogszabály szerint kimutatását a mérlegében,
az épületek és a már meglévő eszközök évi rendszeres javítását, karbantartását és felújítását, ideértve az épülethez tartozó telek gondozását,
karbantartását.

19. A 2007. július 1. után beszerzett kis és nagy értékű eszközök a társulással létrejött új intézmény közös vagyonának részét képezik. Nyilvántartásáról,
leltározásáról, valamint a mérlegben történő kimutatásáról a társulással létre jött Szociális Szolgáltató Központ gondoskodik.
20. A gazdálkodással kapcsolatos további kérdésekben a Szociális Szolgáltató Központ pénzügyi szabályzatai, valamint igazgatójának utasításai szerint kell
eljárni.
21. A felek megállapodnak abban, hogy 2008. évre vonatkozóan a helyi önkormányzatok költségvetésének elfogadása előtt új pénzügyi megállapodást
készítenek, melyet a jogszabály változások és a költségvetési kondíciók függvényében évente felülvizsgálnak és módosítanak.
A jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Békés, 2007. július 26.

Izsó Gábor
polgármester

Hornok Sándor
polgármester

Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
3./ Napirend: Pályázat beadásával kapcsolatban állásfoglalás kérése
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Hornok Sándor: most jelentek meg kerékpárútra és út felújításra vonatkozó pályázatok, melyeket augusztus 16. és november 16. között lehet benyújtani.
Nyertes pályázat esetén a szerződéskötés és a kivitelezés is 2008-ban történik. Ha pályáznának, akkor a 2008. évi költségvetést terhelné. A Nemzeti
Fejlesztési Tervben útfelújítás is szerepel. A pályázat önrésze 15 %, 85 %-os támogatottságú a pályázat, de a hátrányos térség miatt plusz 5 %
támogatásban lehetne még részesülni. A vizesfási bekötő útra lehetne pályázni, de nem jó mivel 50 millió Ft-nál kezdődik a külterületi utak esetén a pályázat.
A Rákóczi úton van egy befejezetlen beruházás, amit lehetne folytatni. A Zöldfa utca folytatását lehetne még beadni, de ott nem épült meg a vízelvezető
csatorna. Útépítés esetén csak akkor lehet pályázatot benyújtani, ha kész van a vízelvezető árok. Pályázni kellene a Petőfi utca útburkolatának
megerősítésére. Ha csak a belterület határáig készülne az út 800 m, ha a Berkei iskola határáig, akkor 900 m. Számítása szerint 15-16 millió forint lenne a
beruházás.
Papp József: ha a vizesfási és békéserdei utat együtt pályáznák meg, akkor meglenne az 50 millió forint.
Hornok Sándor: az önerőt nem tudják finanszírozni.
Molnár István: a vállalkozók hozzájárulnának.
Papp József: fel kellene mérni az ottani kft-k, vállalkozók hozzájárulásának mértékét.
Hornok Sándor: indítani kellene az eljárást, mert hosszú az eljárás. Ha utat újítanak fel, akkor nem, de ha utat építenének, akkor igen. A KÖVITE elvállalná a
tervezést úgy, hogy a tervezés költségét nem kell kifizetni az idén, hanem majd jövőre részletekben, vagy beépítik a pályázatba. Mi a képviselők véleménye?
Papp József: véleménye szerint gyorsan fel kellene mérni azt, hogy a vállalkozók, társaságok mennyivel tudnának hozzájárulni a vizesfási, békéserdei
kövesút felújításához.
Hornok Sándor: az 50 millió forintot biztos elérné a két út felújítása, csak az önerő biztosítása meghaladja a képességüket.
Dr. Balaton Henrietta: ebben az esetben közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Dr. Halász István László: véleménye szerint a vállalkozók nem fognak fizetni.
Molnár István: ő ebben nem biztos, az emberek segítőkészek. Javasolná a külterületi utak felújítását.
Hornok Sándor polgármester távozik az ülésteremből, ezért technikai szünet 16 óra 57 perckor.
17 óra 03 perctől az ülés folytatódik.
Hornok Sándor: rosszul tájékoztatta a képviselőket, mert a pályázati kiírás szerint - a pályázati kiírás miatt ment ki az ülésről - külterületi utak esetén minimum
100 millió forinttól max. 1500 millió forintig lehet pályázatot benyújtani. Belterületi utak esetén minimum 10 millió forint, maximum 400 millió forint.
Papp József: kerékpárút esetén mi lenne a helyzet?
Hornok Sándor: településeket összekötő kerékpárút megépítése lehetséges. Lehetne a belterületi szakaszra pályázatot benyújtani, ez már meg van tervezve.
A költsége 20-22 millió forint volt, akkor, amikor forráshiány miatt elutasították a pályázatot. Most már közel 30 millió forint lehet, mivel megváltoztak a
követelmények.
Molnár István: a Békési út másik oldalára kellene a kerékpárutat.
Hornok Sándor: nem jó, mert azon az oldalon futnak vízművek. Fontosabbnak tartja a Petőfi utca felújítását. Úgy szerepeltetné a pályázatban, hogy a Petőfi
utca és a Rákóczi utca felújítása.
Dr. Halász István László: forgalomlassítót nem lehetne beépíteni a Petőfi utcába?
Hornok Sándor: biztonsági létesítményekre nem lehet pályázni. Indítsanak-e pályázatot? Erre a későbbiekben úgy is vissza fognak térni. Szerette volna, ha a
Zöldfa utca folytatására tudnak pályázatot benyújtani, de ott nincs kész az árok. Ettől függetlenül megkérdezi a KÖVITE szakemberét, hogy mi a véleménye.
Amennyiben megy a Zöldfa utca akkor, az legyen az első - Rákóczi-Zöldfa utca -, ha nem akkor legyen a Petőfi utca - Rákóczi-Petőfi utca -.

Molnár István: a Zöldfa utca meddig menne?
Hornok Sándor: ameddig kész van az útalap. Jó lesz-e a sorrend?
Képviselő-testület: igen, jó.
Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 17 óra 15 perckor bezárja.
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