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JEGYZ KÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testülete 2013. május 30-án –
csütörtök – 14:45 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében megtartott nyilvános ülésér l
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Zsilinyi László képvisel k
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyz
aljegyz

Nagy Albertné

jegyz könyvvezet

Igazoltan távol: Nagy Barnabás képvisel
Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária önkormányzati és városfejlesztési irodavezet
Németh Ern né bizottsági tag, intézményvezet
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezet elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képvisel
l 6 f jelen van, a képvisel -testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szerepl napirendi pontokat tárgyalja meg a képvisel -testület.
Javasolt napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti id szak legfontosabb – települést
érint - eseményeir l, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekr l
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetér l
3. El terjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatáról
szóló 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. El terjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. beszámolójának elfogadásáról
5. Különfélék
Kéri a képvisel ket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
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6 jelenlev képvisel
l 6 képvisel vett részt a szavazásban, 6 képvisel igennel, 0 képvisel
nemmel szavazott, 0 képvisel tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti id szak legfontosabb –
települést érint - eseményeir l, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekr l
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetér l
3. El terjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és M ködési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. El terjesztés a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. beszámolójának
elfogadásáról
5. Különfélék

Tárgyalt napirendi pont:
1.
Polgármesteri jelentés a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti id szak legfontosabb – települést
érint - eseményeir l, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekr l
Barabás Ferenc polgármester: Az el terjesztést a képvisel k megkapták, kéri, tegyék fel
kérdéseiket.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: A két ülés közötti polgármesteri jelentés 5., 9. és
12. pontjáról kér tájékoztatást.
Barabás Ferenc polgármester: A Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület közgy lésén érdemi
döntések nem történtek, tájékoztató hangzott el a pályázati kiírásokról. Tájékoztatta azokat,
akik nyújthatnak be pályázatot. Az el készületeket elkezdték. Információja szerint három
vállalkozó nyújtott be pályázatot, és a közalapítvány is pályázni fog. A vállalkozók által
benyújtott pályázat munkahelyteremtést is eredményezhet.
A 9. ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a megyei fejlesztési terv készül, mint ismeretes,
több munkabizottságban részt vesz Biharkeresztes. Az el zetes anyag készült el, figyelembe
vették a javaslatokat, elképzeléseket. További egyeztetésekre, pontosításokra kerül sor. Az
sz folyamán kerül elfogadásra a fejlesztési terv.
A 12. ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a nagyváradi közlekedési vállalat által
ködtetett járat nem rentábilis. A közlekedési vállalat nem tudja így tovább m ködtetni.
Közös érdekük, hogy továbbra is megmaradjon. Nagyvárad Polgármesterével folytattak
egyeztet megbeszélést, ahová elkísérte Tóth Attila a megyei közgy lés alelnöke. Abban
egyetértettek, hogy mindenki számára fontos a fennmaradás, rentábilissá kell tenni.
Átszervezik a menetrendet, útvonalat változtatnak. Ennek érdekében tartottak egyeztet
megbeszélést Biharkeresztesen, ahol részt vettek a közlekedési vállalat szakemberei, és a
szolgáltatást igénybe vev utasok.
3

Mivel további kérdés nem érkezett, kéri a képvisel ket, szavazzanak, egyetértenek-e az
el terjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja a lejárt határidej
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti id szak legfontosabb – települést
érint – eseményeir l, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekr l szóló
jelentést.
Felel s:
Barabás Ferenc polgármester
Határid : 2013. május 30.
6 jelenlev képvisel
l 6 képvisel vett részt a szavazásban, 6 képvisel igennel, 0 képvisel
nemmel szavazott, 0 képvisel tartózkodott.
111/2013. (V. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja a lejárt határidej
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti id szak legfontosabb –
települést érint – eseményeir l, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekr l szóló jelentést.
Felel s:
Határid :

Barabás Ferenc polgármester
2013. május 30.

2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetér l
Barabás Ferenc polgármester: Az el terjesztést a képvisel k írásban megkapták. Mivel
kérdés, vélemény nem érkezett, kéri a képvisel ket, szavazzanak, egyetértenek-e az
el terjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testülete a város pénzügyi helyzetér l szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felel s:
Barabás Ferenc polgármester
Határid : 2013. május 30.
6 jelenlev képvisel
l 6 képvisel vett részt a szavazásban, 6 képvisel igennel, 0 képvisel
nemmel szavazott, 0 képvisel tartózkodott.
112/2013. (V. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testülete a város pénzügyi helyzetér l
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felel s:
Határid :

Barabás Ferenc polgármester
2013. május 30.

3. El terjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és M ködési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az el terjesztést a képvisel k megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
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Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az el terjesztést,
egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: A szociális és
településfejlesztési bizottság együttes ülésen tárgyalta az el terjesztést, elfogadásra
javasolják.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az
SZMSZ módosítását.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezet : Ahogyan az el terjesztésben írta, a Kormányhivatal
észrevételére történt az el terjesztés. Két pont nem volt szabályozva a Szervezeti és M ködési
Szabályzatban, most kiegészítésre kerül. Tegnap bizottsági ülésen megnézték mit tartalmaz a
Mötv. 42. §-a. Ismerteti a módosításokat.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képvisel ket, szavazzanak, egyetértenek-e a rendelettervezettel.
6 jelenlev képvisel
l 6 képvisel vett részt a szavazásban, 6 képvisel igennel, 0 képvisel
nemmel szavazott, 0 képvisel tartózkodott.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testületének
14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatáról
szóló 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel testülete Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 15. § (5)
bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság; a 15. §
(5) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és
Egészségügyi Bizottság; a 15. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Oktatási, M vel dési, Ifjúsági és Sportbizottság; a 15. § (5) bekezdés d)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság; a 15. § (5) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következ ket rendeli el:

1. §
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló
4/2013. (III. 01.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 32.§-a a következ
(4) bekezdéssel egészül ki:
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(4)

A Képvisel -testület határozatban elmarasztalja a személyes érintettségére vonatkozó
bejelentést elmulasztó képvisel t.
2. §

A Rendelet 44.§-a következ (7) bekezdéssel egészül ki:
(7)
A polgármester a képvisel -testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet:
- amennyiben a képvisel -testület - határozatképtelenség, vagy határozathozatal hiánya
miatt – két egymást követ alkalommal nem hozott döntést, jogveszt határid beállta,
vagy 1 millió Ft-nál nagyobb kötelezettséget nem jelent pályázati ügyekben.
- a két ülés közötti id szakban felmerül , olyan halaszthatatlan ügyben, amennyiben a
döntés elmaradása az önkormányzatnak vagyoni hátrányt jelentene.
3. §
Ez a rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyz

Záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént:
Biharkeresztes, 2013. május 31. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyz

4. El terjesztés
elfogadásáról

a

Biharkeresztesi

Városfejlesztési

Kft.

beszámolójának

Barabás Ferenc polgármester: Az el terjesztést a képvisel k megkapták. A Pénzügyi
Bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta az el terjesztést.
El leg a Felügyel Bizottság is tárgyalta a beszámolót. Az ülésen az FB elnöke ismertette
véleményüket. Dicséretes a Kft tevékenysége. Mind gazdasági, mind pénzügyi vonatkozásban
eredményes évet zárt. Célszer lenne legalább 4 órás adminisztrációs munkaer t alkalmazni,
aki könnyítené Ügyvezet Úr munkáját. A beszámolót elfogadásra javasolják.
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezet : 2012. évben a tervezetthez képest, másfélszeres árbevételt
sikerült realizálni. Egyre nagyobb részét képezi a vállalkozói tevékenység árbevétele. Több
kivitelezésben is részt vett a cég, nyereségesen sikerült lezárni az évet. Figyelembe véve az
elmúlt évet, mindenképpen életképes és nyereséges lesz a vállalkozás m ködtetése.
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Barabás Ferenc polgármester: Minden évben elmondható, hogy jó döntés volt, amikor a Kft-t
megalapították, a számok magukért beszélnek. A Városfejlesztési Kft nélkül a Nonprofit Kft
sem tudna jól m ködni, kiegészítik egymást. Egyetért azzal, hogy az ügyvezet nek szüksége
volna segít re. Olyan adminisztratív tevékenységre van szükség, ami közgazdász ismereteket
is igényel. Azt gondolja, próbálják meg közfoglalkoztatás keretében megoldani, várják meg a
vizsgák, az érettségi végét, a létszám növelését nem tartja szükségesnek. Megköszöni
Ügyvezet Úr munkáját, kéri továbbra is ilyen ambícióval végezze tevékenységét.
Kéri a képvisel ket, szavazzanak, egyetértenek-e az el terjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési
Kft. 2012. évi beszámolóját elfogadja. A Képvisel -testület kijelenti, hogy az adózott
eredményb l osztalékfizetésre nem kerül sor, az így keletkez mérleg szerinti eredménynek
az eredménytartalékba történ áthelyezéséhez hozzájárul és elfogadja azt.
Felel s:
Barabás Ferenc polgármester
Határid : azonnal
6 jelenlev képvisel
l 6 képvisel vett részt a szavazásban, 6 képvisel igennel, 0 képvisel
nemmel szavazott, 0 képvisel tartózkodott.
113/2013. (V. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Biharkeresztesi
Városfejlesztési Kft. 2012. évi beszámolóját elfogadja. A Képvisel -testület kijelenti,
hogy az adózott eredményb l osztalékfizetésre nem kerül sor, az így keletkez mérleg
szerinti eredménynek az eredménytartalékba történ áthelyezéséhez hozzájárul és
elfogadja azt.
Felel s:
Határid :

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

5. Különfélék
K/1. El terjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzathoz kezelésében álló
intézmények 2013-2014. évi gázfogyasztásának beszerzésére irányuló szindikátusi
szerz désre
Barabás Ferenc polgármester: Az el terjesztést a képvisel k megkapták. A bizottságok
tárgyalták, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az
el terjesztést.
Harsányi Csaba szociális bizottság elnöke, településfejlesztési bizottság tagja: Együttes
bizottsági ülésen tárgyalták az el terjesztést, a szociális és a településfejlesztési bizottság
elfogadásra javasolja.
Dani Béla Péter oktatási bizottság elnöke: Az oktatási bizottság tárgyalta a napirendet,
elfogadásra javasolják az el terjesztést.
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Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság egyetért a szindikátusi
szerz dés megkötésével, elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezet : Mindenképpen azt kell figyelembe venni, hogy olyan
gázórákkal rendelkezzenek, amelyek meghaladják 20 m3-t. Az energia-beszerzési társulás
felbomlott. Négy önkormányzat fenntartotta az együttm ködést, el nye, hogy negyedébe
kerül a közbeszerzés.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képvisel ket, szavazzanak, egyetértenek-e az
el terjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testülete kezelésében álló intézmények 20132014. évi gázfogyasztásának beszerzésére irányuló szindikátusi szerz dést megismerte, az
abban foglaltakat elfogadja, és felhatalmazza Barabás Ferenc polgármestert a szindikátusi
szerz dés aláírására.
2.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testülete felhatalmazza a polgármestert az
Önkormányzat szervei és intézményei gáz energia igényének közbeszerzése során az eljárást
megindító ajánlattételi felhívás elfogadására, a döntés meghozatalára a nyertes ajánlattev l,
és a közbeszerzést megalapozó konzorciumi megállapodás aláírására, az önkormányzat
nevében a bonyolítóval kötött megbízási szerz dés és a nyertes ajánlattev vel a szerz dés
aláírására.
Felel s:
Barabás Ferenc polgármester
Határid : azonnal és folyamatos
6 jelenlev képvisel
l 6 képvisel vett részt a szavazásban, 6 képvisel igennel, 0 képvisel
nemmel szavazott, 0 képvisel tartózkodott.
114/2013. (V. 30.) számú BVKt határozat:
1.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testülete kezelésében álló
intézmények 2013-2014. évi gázfogyasztásának beszerzésére irányuló szindikátusi
szerz dést megismerte, az abban foglaltakat elfogadja, és felhatalmazza Barabás
Ferenc polgármestert a szindikátusi szerz dés aláírására.
2.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testülete felhatalmazza a
polgármestert az Önkormányzat szervei és intézményei gáz energia igényének
közbeszerzése során az eljárást megindító ajánlattételi felhívás elfogadására, a döntés
meghozatalára a nyertes ajánlattev l, és a közbeszerzést megalapozó konzorciumi
megállapodás aláírására, az önkormányzat nevében a bonyolítóval kötött megbízási
szerz dés és a nyertes ajánlattev vel a szerz dés aláírására.
Felel s:
Határid :

Barabás Ferenc polgármester
azonnal és folyamatos
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K/2. El terjesztés a Füzes utca lakóinak kérelmére
Barabás Ferenc polgármester: Az el terjesztést a képvisel k megkapták, bizottságok
tárgyalták. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az el terjesztést, a határozati
javaslatot elfogadásra javasolják.
Harsányi Csaba településfejlesztési bizottság tagja: A településfejlesztési bizottság tárgyalta
az el terjesztést, elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság együttes ülésen tárgyalta az
el terjesztést, elfogadásra javasolják.
Barabás Ferenc polgármester: Egyetértve a Füzes utca lakóinak igényével készült el a
határozati javaslat. A kátyúzást elvégzik, a következ év költségvetési tervében szerepeltetni
fogják az úttest szilárd burkolattal való ellátását. Kéri a képvisel ket, szavazzanak,
egyetértenek-e a határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testülete megvizsgálja a pályázati
lehet ségeket a Füzes utca úttestének szilárd burkolattal történ ellátása érdekében.
Amennyiben van lehet ség az úttest szilárd burkolattal történ ellátására úgy az
önkormányzat benyújtja a pályázatot.
A képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy a biztonságos közlekedés érdekében
2013. június hónapban végeztesse el a Füzes utca kátyúzási munkálatait.
Felel s: Barabás Ferenc polgármester
Határid : 2013. június 30.
6 jelenlev képvisel
l 6 képvisel vett részt a szavazásban, 6 képvisel igennel, 0 képvisel
nemmel szavazott, 0 képvisel tartózkodott.
115/2013. (V. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testülete megvizsgálja a pályázati
lehet ségeket a Füzes utca úttestének szilárd burkolattal történ ellátása érdekében.
Amennyiben van lehet ség az úttest szilárd burkolattal történ ellátására úgy az
önkormányzat benyújtja a pályázatot.
A képvisel -testület megbízza a polgármestert, hogy a biztonságos közlekedés
érdekében 2013. június hónapban végeztesse el a Füzes utca kátyúzási munkálatait.
Felel s: Barabás Ferenc polgármester
Határid : 2013. június 30.
K/3. Szóbeli el terjesztés a közfoglalkoztatás keretében megtermelt konyhakerti
növények igénybevételére történ utalvány biztosítására
Barabás Ferenc polgármester: A határozati javaslatot a képvisel k írásban megkapták. A
közfoglalkoztatás keretében megtermelt zöldségfélékkel els sorban az intézményeket látják
el, és a szociálisan rászorultaknak biztosítanak, a maradékot pedig értékesítik. Erre próbálnak
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rendszert kidolgozni. Az ötezer forint érték utalványt a közfoglalkoztatásban résztvev k, a
szociálisan rászorulók és a nyugdíjasok kapnák meg.
A napirendet a pénzügyi és az ügyrendi bizottság tárgyalta, kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László pénzügyi bizottság elnöke: Tárgyalták a napirend, az ügyrendi bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Gyökös Zoltán ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot. Egy év után meglátják milyen sikere lesz az utalványnak.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Egyetért az utalvány biztosításával. Talán
távlatokban a szociális bolt létrehozása csak jó lenne. Ígérték a nyugdíjas kártya bevezetését.
Barabás Ferenc polgármester: Mindenképpen egy mobil helyiséget létre fognak hozni, ami
piaci pultként szolgál. Erre az évre szól az utalvány, ha az összeget felhasználják, azt
követ en készpénzért termel i áron tudnak vásárolni. Egyetért vele, hogy próbáljanak
létrehozni egy szociális boltot. A piactéren valamelyik épület átalakításával a következ
évben építsék be a terveikbe.
Kéri a képvisel ket, szavazzanak, egyetértenek-e az el terjesztett alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testülete 2013. évben egyszeri, bruttó 5.000
Ft értékben, 2013. december 31-ig felhasználható utalványt biztosít a közfoglalkoztatás
keretében megtermelt konyhakerti növények igénybevételére a közfoglalkoztatásban
résztvev k, a nyugdíjasok és szociálisan rászorulók részére.
Felel s:
Barabás Ferenc polgármester
Határid :
2013. május 30-tól 2013. június 30-ig az utalványok igénylésére, kiállítására
6 jelenlev képvisel
l 6 képvisel vett részt a szavazásban, 6 képvisel igennel, 0 képvisel
nemmel szavazott, 0 képvisel tartózkodott.
116/2013. (V. 30.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képvisel -testülete 2013. évben egyszeri, bruttó
5.000 Ft értékben, 2013. december 31-ig felhasználható utalványt biztosít a
közfoglalkoztatás keretében megtermelt konyhakerti növények igénybevételére a
közfoglalkoztatásban résztvev k, a nyugdíjasok és szociálisan rászorulók részére.
Felel s:
Határid :

Barabás Ferenc polgármester
2013. május 30-tól 2013. június 30-ig az utalványok igénylésére,
kiállítására

K/4. Felvetések, hozzászólások
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Az idei járdafelújításokkal kapcsolatosan történt-e
felmérés?
Gyökös Zoltán településfejlesztési bizottság tagja: Bizottságuk felmérte hol szükséges a
javítást elvégezni.
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Barabás Ferenc polgármester: A közmunkásokkal és a Kft munkatársaival fogják elvégeztetni
a munkálatokat. A Képvisel -testület azért nem tárgyalta még a sorrendiséget, mert nagyon
sok feladata van a Kft-nek, pillanatnyilag a f nyírással, gyomtalanítással vannak megbízva,
átcsoportosításokra is szükség volt, hogy a rendet fenn tudják tartani. Megnövekedett a
zöldterület, erre kell koncentrálni, az új játszótereket, az állomás környékét karban kell
tartani. Ha végezni fognak a járda-felújítási sorrendr l a testület fog dönteni, minden évben 23 km járdát megcsinálnak.
Harsányi Csaba képvisel : Örömmel tapasztalta, hogy a volt ifjúsági park milyen szépen
karban van tartva, jól néz ki. Különböz rendezvényeket meg lehetne ott tartani, sok
embernek nosztalgiát jelent.
Barabás Ferenc polgármester: A parkban els sorban az elektromos hálózatot és a vizes
blokkot kellene rendbe tenni. Pályázat útján megpróbálják felújítani. A játszótérre is sok
család jár.
Felvet dött, hogy a játszóterekre beviszik a kutyákat. Tiltótáblák kerülnek kihelyezésre, az
állagmegóvásra oda kell figyelni. Az Akác utcai játszótérre a héten a homokot ki fogják
szállítani.

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezet elnök a képvisel -testület nyilvános ülését
bezárta, a képvisel k zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyz
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