Oroszlány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. december 1-ei
rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, I. emeleti nagyterem

Jelen volt:

Sólyom Jöran elnök, Hermann Istvánné, Przygoczki Ferenc, Torma
Lajos, Hartyáni László, Süli Ildikó bizottsági tagok
Kapros Katalin jegyzőkönyvvezető

Távol volt:

Gyuga Mihály bizottsági tag

Meghívottak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Sólyom Jöran elnök köszöntötte a megjelenteket és a bizottság ülését 16 órakor 35 perckor
megnyitotta. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 6 fő jelen
volt, majd ismertette az ülés napirendi pontját. Javasolta, hogy még egy napirendi pontot vegyenek fel
Egyebek címmel.
Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait szavazzanak a
módosított napirendről.
A bizottság a módosított napirendet nyílt szavazással, 6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen
szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
245/2015. (XII.1.) VFKB határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága 2015. december 1-ei rendkívüli ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja:
1. Döntés a posta mögötti terület felújításával összefüggő többletköltségekről és kivitelezési
szerződés módosításáról
2. Egyebek
Felelős:

Sólyom Jöran elnök

Gyuga Mihály bizottsági tag 16 óra 37 perckor megérkezett az ülésre, a bizottsági tagok száma 7 fő.

1.

NAPIRENDI PONT:

Döntés a posta mögötti terület felújításával összefüggő
többletköltségekről és kivitelezési szerződés módosításáról

Sólyom Jöran elnök felkérte a meghívottakat, adjanak tájékoztatást, hogy a felújítással kapcsolatban
milyen jellegű problémák merültek fel.
Zsupponits Jenő műszaki ellenőr elmondta, hogy az önkormányzatot képviseli, az építési törvény
előírja a műszaki ellenőrzést. Ez a munka terv szerint készült, építési engedéllyel rendelkezik. A
tervezés során engedélyt kértek az E.On-tól, ezt megadta. Az E.On Kft. a munkaterület átadására
meghívásra került, ott nem vett részt. A kivitelezőnek átadásra került a munkaterület. A kivitelező
köteles a munkája alatt megrendelni szakfelügyeletet, ha bármi történik, tudjanak segíteni. A
szakfelügyelő leállította a munkát, mondván, hogy nem ez volt az elképzelésük, mert itt 70 éves
kábelek vannak, ezeket szeretnék kiváltani. Többszöri egyeztetés során az E.On-nal született egy
megállapodás valamifajta megoldásra, rövidebb, egyszerűbb, erre született egy műszaki tartalom,
amire kértek árajánlatot a munkaterületen lévő kivitelezőktől. Ezt az árajánlatot megadta, ez csak a
földmunkáról szól. Az E.On-nak minősített alvállalkozói vannak. A munkaterületen lévő kivitelező
árait ellenőrizte, ez 6 egységár, ebből 2 egységár azonos a szerződött egységárral, 4 egyedi, mint
például a tuskóirtás, ez a szokásosnál magasabb. A falátfúrások, amiből van 30 db, erre is egyedi
egységár van, fejgödröket kell kialakítani, ez sem egy hagyományos, ott korrekt munkát kell végezni.
Tél van, fagyott talajt nem lehet visszatölteni, csak homokkal. Egyedi kérése volt, hogy a közművek
alatt, mellette homok legyen, és ezt a sávot úgynevezett tatabányai 025-ös kővel kell visszatölteni.
Dr. File Beáta jegyző 16 óra 42 perckor megérkezett az ülésre.
Opsuszta Csaba műszaki vezető elmondta, hogy szeptember 8-án vették át a munkaterületet, 5 napig
dolgoztak, leszedték a burkolatok 80 %-át. Miután kiderült, hogy az E.On vezetékek
üzembizonytalansága miatt nem tudnak ütemben dolgozni, az eredetileg elvállalt gerinceket le kellett
fektetniük, a csapadékvizeket próbálták valahogy elvinni. A kivitelezés során életveszélyes
körülmények között dolgoztak. Két és fél hónap alatt sikerült az egy hónapos munkát megcsinálni.
Szeretnék ezt a munkát elvégezni, ehhez kérnék a bizottság döntését. Nem szívesen végzik egy
beszorult kivitelezésnek a munkáit. Ezek az árak kontrollálva lettek a műszaki ellenőr által. Az építési
naplóba igyekeztek mindent dokumentálni.
Sólyom Jöran elnök elmondta, hogy a mai nap több egyeztetés is folyt az E.On-nal. A problémák
nagyobb része az E.On-nal való egyeztetésnek az eredménytelensége, ez a folyamat megállt. Az E.On
Kft. területi képviselőjével született egy szóbeli megállapodás, aminek az eredményeképpen a
probléma várhatóan meg fog oldódni. Mindenki számára ismert, az E.On-nak csak minősített
vállalkozók végezhetnek munkálatokat. Kettő áll az E.On Kft. rendelkezésére. Az egyik a Dialcont
Kft., az önkormányzat megkereste, nyomvonal tervezési ajánlat kérése kapcsán, ez megérkezett. Az
egyik feladat, hogy döntsenek és megrendeljék a végleges nyomvonal tervet. Ennek a nyomvonal
tervnek az elkészítésére az önkormányzati költségvetésben ilyen jogcímen a forrás rendelkezésre áll. A
végleges nyomvonal tervet, ha vizsgálják, a lényeg, hogy a nyomvonal tervben kétféle nyomvonal
van, az egyik abba a besorolásba tartozik, amit az E.On Kft. saját hatáskörében cserélni fog. Ezt az
E.On el fogja saját költségén végeztetni. A fennmaradó szakaszon a földmunkát az önkormányzat
fogja elvégezni. Az árokban a Dialcont Kft. szakemberei fogják a vezetéket elhelyezni, ennek költsége
az E.On Kft. költsége lesz. A Dialcont Kft. által elkészített tervekről tájékoztatva lesz valamennyi
közmű szolgáltató. A terveket a kivitelező is meg fogja kapni. December 15-én van a testületi ülés,
december 10-én legkésőbb ennek testületi anyagként el kell készülnie. Az E.On Kft. területi illetékese
ígérete szerint jövő hét csütörtökön meg fogja kezdeni a Dialcont Kft. a munkát, ez a folyamat
rendeződni fog. A jelenlegi kivitelező adott egy ajánlatot a teljes munkára, de így az ajánlata nem túl
használható, azt követően fognak kérni egy ajánlatot, mihelyst egyértelművé válik, hogy mi az a
szakasz, amit neki kell elvégezni. A fennmaradó munka árának függvényében lesz a szerződés
módosítás kezelve. Két további költség továbbra is fennmaradt, például az előre nem látható
gyökérzet, illetve az ajánlatban szerepel a technikai eszközöknek a biztosítása a munkaterület
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fenntartása érdekében. A határidő csúszás miatt ezeknek a díját értelem szerűen növelni kell. Erre a
kivitelező 35.800,- Ft/nap ajánlatot adott. Kérte a kivitelezőt, hogy amennyiben a korábbi ajánlatában
ezt az árat fenntartja, nyilatkozzon.
Zsupponits Jenő műszaki ellenőr kiegészítésként elmondta az egyéb költségek egységárairól, amit a
kivitelező adott, azt átnézte, ugyanazt számlázná le az önkormányzatnak, mint amit feléje számláznak,
ezek a napi árak.
Beck Ferenc a Beck & Cat Kft. ügyvezetője elmondta, hogy ezek továbbszámlázásokra kerülő
tételek, vállalják az árak fenntartását. A belvárosi részben fontos vezetékek vannak, amelyek többek
között az önkormányzat energiaellátását is biztosítják, ezek nem üzembiztosak. Azért is fontos, hogy
ezek kicserélésre kerüljenek.
Opsuszta Csaba műszaki vezető elmondta, hogy az E.On vezetékek sok esetben 20-30 cm-re futnak.
Kérte a megrendelőt, hogy a Dialcont Kft. a kivitelezéskor figyeljen arra, hogy azok a kábelek
kerüljenek lejjebb a szabályoknak megfelelően.
Hermann Istvánné bizottsági tag elmondta, hogy ezek a tervek le lettek egyeztetve az E.On-nal, az
E.On kiadta a közmű térképeket, amikor megjelent a szakember és leállította a munkát, mert ők nem
erre gondoltak. Kérdése az volt, hogy akkor mire.
Zsupponits Jenő műszaki ellenőr elmondta, hogy az nem az ő tisztje eldönteni, hogy az E.On
fejleszti a hálózatát, vagy sem.
Sólyom Jöran elnök elmondta, kritikusan fogalmazott a megbeszéléseken, nem nyilvánított kedvező
véleményt az E.On számára. Ezek a vezetékek nem ma kerültek a földbe, az ÉDÁSZ-tól örökölte
ezeket. Mindenki tudja, hogy folytak régen a városban a munkák, sok esetben elmaradtak a közművek
tényleges dokumentáltságai, az ellenőrzés is. A posta környékén amikor óriási villamos ellátási
problémák voltak, akkor adhok jelleggel volt helyreállítás. Ez mind hozzájárult ahhoz, hogy a terület
hogy néz ki. A fő gondja az volt, hogy az E.On-nak szolgáltatási kötelezettsége van ezen a területen.
Ha valamilyen általa engedélyezett tevékenység eredményeképp a kivitelező az E.On kábeleit
elszakítja, a kivitelező terhelhető gondatlan munkavégzés miatt. A jelenlegi eset tanulság, komoly
döntés előkészítő folyamatot fog generálni és más hozzáállást az önkormányzat részéről.
Torma Lajos bizottsági tag kérdése az volt, ha a kábelek kiváltásra kerülnek, nem csak a kötelezően
kicserélendők, hanem a meglévők is ki lesznek vágva, vagy csak csere lesz.
Sólyom Jöran elnök elmondta, hogy csere lesz, plusz költség, határidő növekedést jelentene az egész
hálózat kicserélése.
Papp Péter PÜB elnök kérdése az volt, hogy lehet-e a 36 M Ft-ot összegszerűsíteni.
Sólyom Jöran elnök elmondta, hogy ez lesz a következő lépés. Az első lépéshez a terveket kell látni.
Amikor a tervek megvannak, abból tudni kell, az E.On mekkora részt vállal be, ennek megfelelően
tudnak majd a fennmaradó földmunkára információt adni. Van még egy elem, a gyökerek kezelése, és
egy konkrét összeget tudnak, a 35.800,- Ft/nap a kiegészítő költségeknek.
Opsuszta Csaba műszaki vezető elmondta, hogy még egy tételt szeretnének, az ágyazat erősítését. 80
cm mélységig fellazul az ágyazat, a 40 cm ágyazat nem fogja elbírni a súlyokat.
Zsupponits Jenő műszaki ellenőr elmondta, hogy szakmailag azért javasolta, mert a második
harmadik évben a beboltozódó hatás miatt süllyedések lesznek, a teherbírást meg kell adni.
Sólyom Jöran elnök elmondta, a várható ár három elemből áll. Az egyik elem a műszaki ellenőr úr
által említett tételek, illetve a föllelt olyan munkák, amiket el kell végezni. A másik az E.On kábelek
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kiváltásából adódó ár. A harmadik a napi 35.800,- Ft. Akkor fog eldőlni, mikor napra pontosan
elszámolnak.
Németh Gábor alpolgármester kérdése az volt, mikorra várható a nyomvonalra ajánlat.
Sólyom Jöran elnök elmondta, hogy az E.On területi képviselője holnapra ígért egy összeget, az
egész nyomvonalra jövő hétre.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy amit elmondott az elnök úr, az korrekt, de az a gondja,
hogy nem Bartalus László osztályvezető úr, nem Németh Gábor alpolgármester úr mondta el ezeket. A
hatáskörök felcserélődtek, ezeknek az anyagoknak a mostani kezelésének a személy szerinti
megjelenése nincs a helyén. Kérte az alpolgármester és osztályvezető urat, hogy ezeken a
megbeszéléseken vegyenek részt, legyenek képben.
Sólyom Jöran elnök elmondta, hogy alpolgármester úr és az osztályvezető úr is ott volt a
megbeszéléseken, amiért ő mondta el, az azért volt, mert ebben így állapodtak meg.
Hermann Istvánné bizottsági tag kérdése az volt, hogy szeptember 5-én, amikor az E.On leállította
a munkát, miért nem reagált azonnal és miért nem kereste meg a vállalkozót.
Sólyom Jöran elnök elmondta, tudomásul kell venni, hogy jelen pillanatban szolgáltatói egyeduralom
van, az egyeduralmat háttérből jogszabállyal agresszívan megtámogatott eljárásrend, az E.On-nak ezen
a területen kialakított eljárás gyakorlata nem arról szól, hogy ezek korrekten hatékonyan
megoldódjanak. Volt egy egyeztetés, akkor egyértelművé vált, hogy az E.On időhúzásra játszik.
Ezeket a dolgokat erősen befolyásolja az a körülmény, hogy várhatóan az E.On magyarországi
szereplését agresszívan befolyásolni fogja a kormány energiaszektorral kapcsolatos elképzelése. Az
E.On viselkedésében ez alapvetően fellelhető. Kérdése az volt a kivitelezőhöz, hogy a 35.800,- Ft/napi
kiegészítő költséget fenntartja-e.
Beck Ferenc elmondta, hogy fenntartják.
Sólyom Jöran elnök elmondta, ha megjönnek a tervek, továbbítják a kivitelező részére. Ennek
megfelelően kérni fogják az ajánlat másik két részét, és kérte, hogy az ajánlatban a kettőt bontsák meg.
Beck Ferenc kérése az volt, hogy a Dialcont Kft. bontsa ketté nyomvonalilag.
Sólyom Jöran elnök felkérte Bartalus László osztályvezető urat a Dialcont Kft. által elkészített
tervezési ajánlatnak az ismertetésére.
Bartalus László osztályvezető elmondta, hogy a Riasztástechnika 2001. Kft. által elkészített
nyomvonal tervet adatszolgáltatásként megküldték. Ennek figyelembe vételével azt elfogadva a
Dialcont Kft. küldött egy ajánlatot a kivitelezési és vezetékjogi engedélyezési tervek elkészítésére,
melynek értelmében a 0,4 kV-os kábelhálózat bontási építési munkáinak tervezési díja járulékokkal
mindösszesen bruttó 2.737 E Ft. Az önkormányzati költségvetésben tervezési soron rendelkezésre áll a
keret. A vezetékjogi engedély beszerzésére vonatkozóan 2016. április 30-át jelölte meg a tervező. Az
engedélyezési tervek elkészítésével kapcsolatban február 28-át jelölte meg. A tervről látni, hogy ezt a
tervdokumentációt az E.On előzetesen szakmailag jóváhagyta, ezen a nyomvonalon hozzá fognak
járulni.
Sólyom Jöran elnök javasolta, hogy ezt a tervet rendeljék meg.
Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait szavazzanak a
javaslatról.
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A bizottság a javaslatot nyílt szavazással, 7 fő bizottsági tag részvételével, 7 igen szavazattal
elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
246/2015. (XII.1.) VFKB határozata
az E.On Kft. által lefektetésre kerülő vezeték nyomvonal engedélyezési tervének
megrendeléséről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága javasolja, hogy az önkormányzat rendelje meg az E.On Kft. által lefektetésre kerülő
vezeték nyomvonal engedélyezési tervét a Dialcont Kft.-től.
Felelős:

Sólyom Jöran elnök

Gyuga Mihály bizottsági tag kérése az volt, hogy a lakóközösségek nyilatkozatát kérjék meg.
Bartalus László osztályvezető elmondta, hogy az önkormányzat beszerezte erre a nyomvonal tervre a
tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozatokat, ami nem befolyásolja a vezeték jogi engedélyezési eljárást,
mert az az E.On nyilatkozata szerint csak a közterületeken lévő vezetékszakaszokra vonatkozik. Ennek
érdekében a három érintett társasház nyilatkozatait beszerezték. Ami érintve van, a Fürst S. u. 33-39.,
42-44., majd mennek át az 52-54-en, és az utolsó tömbnél ugyanazzal a módszerrel megy át.
Sólyom Jöran elnök elmondta, hogy az E.On területi képviselője elmondta, hogy ahol lehetőség lesz
rá, meg fogják kerülni az épületet, ahol muszáj átmenni az épületen, ott a megfelelő védelmi szabályok
előírása mellet fogja ezt biztosítani.
Bartalus László osztályvezető elmondta, hogy a meglévő vezeték szakaszok az épületeket úgy
kerülik meg, hogy a Rákóczi F. úti járda szakaszon mennek. Az E.On meg tudná csinálni a kiváltást,
ez annak a függvénye, hogy a kerékpárutat fel kéne bontani.
Zsupponits Jenő műszaki ellenőr kiegészítésként elmondta, hogy az összes épület rá van kötve a
csapadékcsatornára, a felszíni vizek viszont szivárogni fognak. Erre készülne egy kőszórás. Továbbá
kérése az volt, ha módosul a szerződés, az ő szerződés módosítására is gondoljanak.
Zsupponits Jenő műszaki ellenőr, Beck Ferenc ügyvezető és Opsuszta Csaba műszaki vezető 17 óra 22
perckor elhagyták az ülést.

2.

NAPIRENDI PONT:

Egyebek

Sólyom Jöran elnök elmondta, a kommunikációs pályázattal kapcsolatban várható fejlemény fog
bekövetkezni, ami erősen befolyásolja a pályázat megvalósulását, ami nem más, mint a Digi Kft. olyan
terve, ami a városban a jövőbeni fejlesztéseket érinti.
Németh Gábor alpolgármester elmondta, hogy a Digi Kft. képviselői, a területi igazgató és a
műszaki vezető múlt héten megkereste az önkormányzatot azzal kapcsolatban, hogy az optikai
hálózatukat fejleszteni szeretnék. A hálózatuk a Csákvári útról a Majki utcán keresztül érkezik a
városba, a tömbházakban be is van vezetve, a tömbházig optikai gerinccel mennek. Az előkészítés
alatt lévő Oroszlány-Tatabánya kerékpárút kapcsán jelezte a Digi Kft., hogy szeretne egy másik
optikai gerincet behozni a városba, ami Tatabányáról indulna, Környét és Kecskédet is szeretnék
felfűzni. A legjobb megoldás az lenne, ha az elkészülő kerékpárút beruházásához kötődően saját
beruházásban behoznának egy optikai gerincet. Ezzel kapcsolatban az alakult ki, hogy ők elindítják
ennek terveztetését saját eljárásukban, amennyiben megépül a kerékpárút, akkor célszerű lenne az
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alépítménybe berakni a kábelt. A másik, azt a tájékoztatást adták, hogy az E.On-nal tárgyalnak arra
vonatkozóan, hogy a meglévő oszlopukra szeretnének optikai hálózatot felszerelni, a családi házas
övezetben is. Jelenleg egyik szolgáltatónak sincs optikai hálózata ezeken a területeken. Több 1000
ingatlant jelent, Borbála és a Falu területeiről van szó. Erre vonatkozóan kért az önkormányzat további
anyagokat, hogy hogy működik egy oszlopon vezetett optikai rendszer, ezeket meg is küldték. 12
szálas optikai gerincről van szó, a bekötéseket a házakhoz erről szeretnék megoldani. Az egyeztetés
során említették, hogy az oroszlányi Helyi Építési Szabályzatban nincs mód arra, hogy a már
meglévőn kívül új légvezetékek létesüljenek. Erre vonatkozóan azt mondta a Digi Kft. képviselője, ha
a földbe kell vinni az optikai gerinchálózatot, akkor nem lépné meg ezt a beruházást, mert jóval
drágább. Más cégek is vannak, egyenlőre a Digi Kft. jelentkezett.
Sólyom Jöran elnök elmondta, hogy aki családi övezetben lakik, az tudja, hogy kevés az esély, hogy
bármilyen korszerű digitális szolgáltatáshoz hozzáférjen. Úgy érzi, ezekben a városrészekben ilyen
jellegű technikai fejlesztések nem lesznek még biztosíthatók. Másodszor, el kéne gondolkodni azon,
hogy javaslattal élnek-e a testület felé, hogy a HÉSZ ezen részét vizsgálják felül. Amennyiben a
HÉSZ-t módosítani szeretnék, kötelessége az önkormányzatnak, hogy minden kommunikációs
szolgáltatót tájékoztasson, hogy a jövőben a város ilyen lehetőséget biztosít, és amennyiben a jövőben
ilyen fejlesztéssel kívánnak élni, ebben az irányban lehet gondolkodni. A harmadik, hogy valamilyen
határt szabna, ez a következő lenne, úgy járuljanak hozzá, hogy amennyiben az áramszolgáltató már
meglévő oszlopaira engedélyeznék ezek kialakítását, amennyiben az oszlop tulajdonosa
megváltoztatja az oszlopfenntartásával kapcsolatos hozzáállását, ha elviszi a vezetékeket a földbe,
akkor az így megkapott engedéllyel rendelkező kommunikációs szolgáltató számára kötelezettségként
jelenne meg ezek földbe való elvitele.
Papp Péter PÜB elnök elmondta, hogy nem bízna egy további szolgáltatóban, az ÉDÁSZ
privatizációjánál az E.On mindenhol ígéretet tett, hogy a földbe helyezi a kábeleket. Ha elindítanak
egy ilyen folyamatot, akkor az egy vezetékből lesz több. Ez egy piaci szereplő, aki azért akarja a
HÉSZ-t módosítani, mert befektetés nélkül akar piacot szerezni. Egy Helyi Építési Szabályzatot nem
szoktak módosítani, hogy magántulajdonú cégeket helyzetbe hozzanak. Amikor a testület meghozta
ezt a szabályzatot, akkor az volt az elgondolás, hogy ezek az oszlopok tűnjenek el a városból. Teret
nyitnak egy olyan dolognak, hogy bárki azt tesz fel az oszlopokra, amit akar, így az oszlop erdő nem
fog eltűnni. Az utóbbi években mindenkit elutasítottak ezzel kapcsolatban.
Sólyom Jöran elnök elmondta, hogy ebben a témakörben legalább azt a lehetőséget megvizsgálná,
hogy ezen a területen élők milyen véleményt formálnának. Csak akkor támogatná, ha a támogatottság
komoly.
Papp Péter PÜB elnök elmondta, hogy eddig lakossági jelzés nem érkezett.
Németh Gábor alpolgármester elmondta, hogy egyetért az eddigi hozzászólásokkal, csak
tájékoztatni szerette volna a bizottságot.
Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy ez a megkeresés rugalmasság változást várna az E.On
részéről, eddig hallani sem akart arról, hogy az ő oszlopsorára bárki más rámehessen, ezért dupla
sorok alakultak ki. Ha tovább engedélyezik, még inkább tovább konzerválja ezt a helyzetet.
Dr. File Beáta jegyző 17 óra 40 perckor elhagyta az ülést.
Torma Lajos bizottsági tag javasolta, hogy a bizottság vegye fel az anyagai közé.
Papp Péter PÜB elnök elmondta, hogy államosítás ügyben is kéne futni egy kört az E.On kapcsán,
tulajdonos váltás is lehet a cégnél.
Sólyom Jöran elnök elmondta, ha kiegészítik azzal, hogy milyen lakossági felmérést kéne csinálni, a
két dolog valamilyen információt nyújtana ahhoz, hogy újra végiggondolják ezeket. Kérjék meg a
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polgármester urat, hogy egyeztessen a képviselő asszonnyal, és végig kell gondolni, hogy a lakossági
felmérés milyen tartalommal legyen megfogalmazva.
Papp Péter PÜB elnök elmondta, hogy lakossági jelzés érkezett, hogy hivatali időben miért van
lezárva a hivatal parkolója.
Sólyom Jöran elnök elmondta, hogy volt róla szó, hogy hátrébb vigyék. A bizottság nevében
megfogalmazott egy elvárást Bartalus László osztályvezető úr felé, hogy holnaptól a parkoló lezárás
vonala a faházak előtti vonalig kerüljön vissza.
Bartalus László osztályvezető elmondta, hogy a parkoló lezárásához közútkezelői hozzájárulást
igényel a rendezvényszervező. Iktatott ügyiratként közútkezelő hozzájárulást adtak ki ez ügyben is. A
parkoló lezárásának módját tovább egyeztetik a rendezvények alkalmával.
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Sólyom Jöran elnök a bizottság ülését 17 óra 47 perckor
bezárta.

K.m.f.

Sólyom Jöran
elnök

bizottság tagja

Kapros Katalin
jegyzőkönyvvezető
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