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J E G Y Zİ KÖ N YV
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 7-én
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselı
Gräff Albertné képviselı
Heim Ferenc képviselı
Liebhardt András képviselı
Schuszter Gergely képviselı
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 7 fıvel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. Javasolta a 7. napirendi pont kiegészítését, így
annak új címe: Iskolai új étkezı épületgépészeti munkái szerzıdésének és építési szerzıdés
módosításának elfogadása, továbbá javasolta Kıkereszt dőlı belterületbe vonása tárgyú új napirend
felvételét sürgısséggel.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat a
módosítással együtt.
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Közmeghallgatás és falugyőlés idıpontjának meghatározása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Indulás óvodabıvítési pályázaton
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. 2012. évi költségvetési koncepció elkészítése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. 2012. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. A 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselıi számára
Elıterjesztı: Dr. Németh József jegyzı
7. Iskolai új étkezı épületgépészeti munkái szerzıdésének és építési szerzıdés módosításának
elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. Stampok Kft. 0235 hrsz.-ú út adásvételi szerzıdés
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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9. Kıkereszt dőlı belterületbe vonása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
10. Tájékoztató a tanuszoda garanciális munkáiról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Visegrádon bérbe adott ponton felújítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Cseresznyés utcai út és telekalakítások
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Ady Endre út, Fácános út útfelújítási szerzıdés jóváhagyása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
15. Lakásfenntartási támogatás fellebbezések elbírálása
ZÁRT ÜLÉS!
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Sikeres veszélyes hulladékgyőjtés volt október 8-án. A reggel kiérkezett 30 m3 rakodóterő gépkocsi
délután 2 órára megtelt, egy kisegítı gépkocsit kellett kérni. A jövıben a lomtalanítások elıtt az
akciót meg fogjuk ismételni.
100 fı fölötti részvétellel rendeztük meg az idısek napját a Mővelıdési házban, a nyugdíjasklub
által összeállított színes mősorral.
A téli felkészülés keretében megtörtént az önkormányzati létesítményekben levı kazánok
szervízeltetése. Beszereztük és a hulladékudvarunk területén lévı színbe betároltuk a szóróanyagot,
javíttatjuk az Unimog hóekéjét.
Október 18-án DPÖTKT ülés volt, ahol döntés született arról, hogy kezdıdjenek tárgyalások a
szentendrei éjjeli menedékhely Magyar Vöröskeresztnek történı átadásáról. A kistérségi
irodavezetı úr beszámolt a Csobánkai és Pomázi kistérségi tagdíjhátralék ügyében folytatott
tárgyalásokról, illetve a Pest Megyei Könyvtár támogatási ügyérıl.
Október 24-én államkincstári ellenırzés volt az Általános Iskolában a napközi otthonos ellátásról,
kifogást nem találtak.
Október 24-én tőzvédelmi ellenırzések voltak az Általános iskolában illetve az Óvodában,
november 30-ig kell kisebb hiányosságokat pótolni.
A vízbázis érzékenységi pályázat keretében befejezıdtek a vizsgálatok, elkészült a végleges
jelentési anyag, megtörtént az ivóvíz kutak védıövezetinek az újbóli kijelölése, a védıövezetek
hatósági engedélyezését elindították.
A Stampok településrendezési szerzıdés végrehajtása ügyében a település fıépítésze több
egyeztetést folytatott, megkezdıdtek a település rendezési tervének módosításához szükséges
elıkészületek, felkértük a közremőködı szakhatóságokat nyilatkozattételre, több szakhatósági
állásfoglalás már be is érkezett.
Közvilágítási bejárás volt az ELMŐ-vel november 3-án este, 4 db nem égı lámpát találtunk, 4-5
helyen vélelmezhetı a lámpák illegális leszerelése.
Az orvosi rendelı udvarán történt nyári csıtörés miatti udvari ivóvízgerinc és bekötıvezeték
átépítéseket elkezdtük.
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Tárgyalásokat folytatunk egy óvoda bıvítési pályázat beadásáról a pályázatíró cégünkkel illetve a
Puhl építész tervezı irodával.
Megnyertük egy TÁMOP egészséges életmód pályázatot (9,9 MFt), a támogatási szerzıdés
megkötése folyik, a program végrehajtása 2011 novembere és 2012 októbere között történik meg.

2. Napirendi pont: Közmeghallgatás és falugyőlés idıpontjának meghatározása
A munkaterv szerint a 2011. december 5-i képviselı testületi ülésen lesz a közmeghallgatás, a
polgármester javasolta a falugyőlés december 9-i megtartását.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
125/2011. (XI. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a falugyőlést
2011. december 9. napján 18 órakor tartja, helyszín a Mővelıdési Ház.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

3. Napirendi pont: Indulás óvodabıvítési pályázaton
Pályi Gyula ismertette a pályázati kiírást, amely óvodai férıhelyek bıvítésével egybekötött
infrastrukturális beruházásra adható be, legalább egy csoportszobával való bıvítés esetén lehet
pályázni. A rendelkezésre álló óvodai statisztikai mutatók szerint a várható óvodai létszám igényli
az egy csoportszobával történı fejlesztést. A Puhl Építész Irodával helyszíni bejárást tartottunk, a
középsı épület statikai vizsgálatát elvégzik, majd pedig ajánlatot készítenek a korábbi tervek
áttervezésére és engedélyes terv készítésére. A pályázatíró céggel is megbeszélést folytattunk, a
benyújtásához elegendı az engedélyes tervek benyújtásáról szóló építéshatósági igazolás. A
pályázat szerint a támogatás mértéke 95 %, az önerı 5 %. Elızetes becslések szerint a tervezett
beruházás kb. 100 M Ft.
Kammerer Istvánné óvodavezetı elmondta, hogy jövıre 11, 2013-ban 10, 2014-ben pedig 13
plusz gyermek beiratkozása várható, ehhez jön még a két és fél évesek felvétele.
Heim Ferenc javasolta a 2012. évi költségvetésbe 2 M Ft összeg betervezését erre a célra.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
126/2011. (XI. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
•

kinyilvánítja szándékát, hogy indul a KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c.
pályázaton

•

felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges ajánlatokat, dokumentumokat beszerezze,
tárgyalásokat lefolytassa

•

felkéri a Polgármestert, hogy a soron következı képviselı-testületi ülésre a felmerülı
költségeket és az önrész mértékét mutassa be

Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
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4. Napirendi pont: 2012. évi költségvetési koncepció elkészítése
Pályi Gyula ismertette a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadásának tervezett menetrendjét:
2011. november 21. napjára hívja össze a Képviselı-testület ülését, a megelızı héten kellene
bizottsági ülést tartani, ill. intézményi egyeztetést lefolytatni. Kiosztotta tájékoztatásul az idei I-III.
negyedévi teljesítésrıl szóló kimutatást.

5. Napirendi pont: 2012. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, a kistérségi együttmőködés keretében megbízott Szántó és
Társa Bt. elkészítette a jövı évi belsı ellenırzési tervet, mely két területre terjed ki: a térítési díj
beszedésének vizsgálatára, valamint az operatív gazdálkodási jogkörök vizsgálata tárgykörre.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
127/2011. (XI. 7.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése alapján a határozat mellékletét képezı
2012. évi belsı ellenırzési tervet elfogadja.
Felelıs: Dr. Németh József jegyzı
Határidı: a terv végrehajtására: az ellenırzési ütemterv szerint
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplı terv teljesítésérıl
szóló összefoglaló ellenırzési jelentést – a tárgyévet követıen, a zárszámadási
rendelettervezettel egyidejőleg – terjessze be a Képviselı-testület elé.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: 2013. április 30.

6. Napirendi pont: A 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára
Pályi Gyula elmondta, hogy a jegyzı összeállította a 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját
képezı célokat, melyek közül kiemelte a közigazgatás és az önkormányzati rendszer átalakítására
való felkészülést és azt ebbıl eredı feladatok ellátását. Ez önmagában is jelentıs igénybe vételnek
fogja kitenni a Hivatalt és a munkatársakat.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
128/2011. (XI. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dunabogdány Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıire vonatkozó 2012. évi
teljesítménykövetelmények alapját képezı célokat, szempontokat és elvárásokat az alábbiak
szerint határozza meg:
- Az önkormányzati reformra és a közigazgatás átalakítására való felkészülés, az ebbıl
eredı feladatok eredményes ellátása és a szükséges helyi feltételek biztosítása;
- a munkaköri leírásban szereplı feladatok végrehajtása;
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-

a költségvetési rendelet ismerete és végrehajtása;
a képviselı-testületi és bizottsági elıterjesztések határidıben történı elıkészítése, a
döntések folyamatos, határidıre történı végrehajtása;
a hatályos önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása a
jogszabályi változásoknak megfelelıen;
az önkormányzati intézmények munkájának segítése, az irányítással összefüggı
feladatok ellátása;
a Német Kisebbségi Önkormányzat munkájának segítése, gazdálkodási feladatainak
ellátása az együttmőködési megállapodás alapján;
ügyfél-elégedettség, hatékony és eredményes ügyintézés.

Felelıs: Pályi Gyula polgármester, Dr. Németh József jegyzı
Határidı: folyamatos

7. Napirendi pont: Iskolai új étkezı épületgépészeti munkái szerzıdésének és építési szerzıdés
módosításának elfogadása
Pályi Gyula elmondta, hogy a rendelkezésre álló hitelkeret összege alapján átdolgozásra került az
ütemterv az építészeti munkák elvégzésénél, míg az épületgépészeti munkák esetében már eleve
erre figyelemmel készült a szerzıdés tervezet.
Az épületgépészeti munkák négy ütemben készülnek el, ebbıl idén két ütem valósul meg, a
szerelvényezés és a szellızés szerelése jövıre marad. Ugyanígy három helyett négy ütemre változik
az építészeti munkák kivitelezése is, ezek közül a 3-4. ütem jövıre kerül sorra. Emellett 2012. elsı
negyedévben kerül sor továbbá a villamos munkák kivitelezésére és a konyhatechnológia is ekkor
következik. A 2012. évben komoly tétel lesz az étkezı befejezése a költségvetésben.
Ismertette a Lırinc 2003. Kft.-vel kötendı vállalkozási szerzıdést, valamint az Imperial Bau Kft.vel kötendı szerzıdésmódosítást.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati
javaslatokat.
129/2011. (XI. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat
mellékletét képezı tartalommal jóváhagyja a Lırinc 2003 Kft.-vel (2023 Dunabogdány,
Fácános u. 2362/1 hrsz.) az „Iskolai étkezı épületgépészeti munkái” tárgyban kötendı
vállalkozási szerzıdést, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
130/2011. (XI. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat
mellékletét képezı tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat és az Imperial Bau Kft. (2023
Dunabogdány, Arany J. u. 8.) között az Iskolai étkezı építészeti munkái tárgyban kötött
vállalkozási szerzıdés 1. számú módosítását, egyúttal felhatalmazza a polgármester a szerzıdés
módosítás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
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8. Napirendi pont: Stampok Kft. 0235 hrsz.-ú út adásvételi szerzıdés
Pályi Gyula elmondta, hogy a korábbi önkormányzati határozat alapján – mely a szóban forgó
ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról szólt –elkészült az adásvételi szerzıdés szövege, az
ingatlan értékét 100e Ft-ban állapítja meg, a Stampok Kft.-vel megkötött településrendezési
szerzıdés keretében.
A településrendezési szerzıdés végrehajtásában így tovább lehet lépni, ennek eleme a HÉSZ 101. §
(1) bekezdése alapján a 0234/2, 0235 és 0236/3 hrsz.-ú ingatlanok átsorolása.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
131/2011. (XI. 7.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat
mellékletét képezı tartalommal jóváhagyja a 101/2011. (VII.18.) önkormányzati
határozattal forgalomképessé nyilvánított dunabogdányi 0235 helyrajzi számú, kivett saját
használatú út megjelöléső 1613 m2 nagyságú ingatlan adásvétele tárgyában az
Önkormányzat és Stampok László (2000 Szentendre, Törökvölgyi u. 3.) között kötendı
szerzıdést.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés aláírására: a döntést követı 15 napon belül
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány Község
Önkormányzata Képviselı-testületének 17/2011. (XI. 8.) önkormányzati rendeletét a helyi
építési szabályzatról szóló 7/2005. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

9. Napirendi pont: Kıkereszt dőlı belterületbe vonása
Dr. Németh József ismertette, hogy még 2010 augusztusában kötött vállalkozási szerzıdést az
Önkormányzat Bonifert Csabával a zártkerti utak belterületbe csatolására. Ennek elsı üteme, a
felmérés elkészült. A továbblépés egyszerre jelentıs kiadás lenne, szükséges ezt is részekre bontani.
Az elsı elem a Kıkereszt dőlı belterületbe vonása lenne, az igények alapján. Ismertette a határozati
javaslat szövegét.
Pályi Gyula felkérte a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a
vállalkozási szerzıdés két éves idıtávban történı ütemezésével foglalkozzon, arra tegyen javaslatot
jövı januárig.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot:
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132/2011. (XI. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képezı dunabogdányi 2256 hrsz.-ú kivett út megnevezéső ingatlant – a Szabályozási
Terv alapján – belterületbe csatolja a jelenlegi földhivatali térképi állapot szerint.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az átvezetés megindítására: a döntést követı 8 napon belül
10. Napirendi pont: Tájékoztató a tanuszoda garanciális munkáiról
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testülete arról, hogy az elmúlt idıszakban sok javítás történt,
de a medence továbbra sem teljesen vízzáró, a szivárgó vizet összegyőjtve vezetik ki. A medence
feltöltése megtörtént, az úszás egy-két napon belül elindul és a téli szünetig üzemelni fog. A
medence azonban továbbra is folyik valahol, ezért a téli szünetben a munkákat folytatni kell, ezt
ellenırizni már csak a medence burkolat bontása és cseréje útján lehet. Emellett a medence körüli
járólap fugázás javítása is ellenırizendı, valamint továbbra is fennáll a külsı épületszigetelés hibája
is. Összefoglalva javulás érzékelhetı, de a garanciális hibajavításokat le kell tárgyalni a Tempero
Zrt.-vel, a hibákat folyamatosan be kell jelenteni.
Liebhardt András a jövıre nézve javasolta annak megfontolását, hogy az Önkormányzat szakértıt
kérjen fel és vonjon be az ügyben.

11. Napirendi pont: Visegrádon bérbe adott ponton felújítása
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy az Atlantis Visegrád Club Kft. bérli az
Önkormányzat tulajdonát képezı pontont, a szerzıdés keretében a cég a pontont üzemelteti,
karbantartja, állagát fenntartja, az Önkormányzat pedig különbözı kedvezményes lehetıséggel élhet
a cégnél. A Kft. a pontont kiemelte, vizsgáztatni kell, a szükséges javításra árajánlatot kért a cég.,
illetve jelezte vételi szándékát a mőre.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy ellenırzı árajánlatot kér, az értékesítéstıl nem
zárkózik el.

12. Napirendi pont: Cseresznyés utcai út és telekalakítások
Pályi Gyula ismertette a beadványt, a kérelmezık a telekalakítás és mővelésbıl való kivonás során
felmerülı tervkészítés költségének esetleges átvállalásáról érdeklıdnek.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy „megéri” a kiadás az érintetteknek, hiszen a
belterületbe csatolással az ingatlan értéke emelkedik, ez az ı érdeküket szolgálja, miután építési
telek jön létre, így a felmerülı költségeket nekik kell viselni. Az Önkormányzatra így is hárulnak
feladatok és kötelezettségek a közmővesítéssel kapcsolatban.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
133/2011. (XI. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete állást foglal abban, hogy
telekalakítás és belterületbe csatolás során a felmerülı költségeket az érintett magánszemélyek
viselik, ezek a költségek az Önkormányzatot nem terhelhetik.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: folyamatos
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13. Napirendi pont: Ady Endre út, Fácános út útfelújítási szerzıdés jóváhagyása
Pályi Gyula elmondta, hogy az idei költségvetésben 3,3 M Ft van betervezve útfelújításra a
rendelkezésre álló hitelkeretbıl. Két igen kritikus hely van, ahol a kátyúzás nem megoldás. A
Fácános úton az ırbódé körüli szakasz, valamint az Ady E. és a Cseresznyés u. keresztezıdése. Erre
a munkára a beérkezett ajánlatok alapján az Útklinik Kft.-vel szerzıdnénk.
Gräff Albertné javasolta, hogy amennyiben van rá lehetıség, a Hegylakók Egyesülete által
győjtött pénzösszeg is kerüljön ebben felhasználásra.
Pályi Gyula elmondta, hogy az egyesületi hozzájárulás esetén a maradék összeget hideg aszfalt
vásárlására fordítja.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
134/2011. (XI. 7.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Fácános út
600 m2 és az Ady E. út 100 m2 nagyságú szakaszának felújítási munkáinak elvégzését az
Útklinik Kft.-tıl (1054 Budapest, Honvéd u. 8.) rendeli meg, 2.415.000,- Ft + ÁFA
összegért.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel kötendı vállalkozási
szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

14. Napirendi pont: Egyebek
a) Leutenbach-i delegáció utazásának idıpontja
Pályi Gyula elmondta, hogy megérkezett a jövı évi Leutenbach-i látogatás javasolt ideje a
testvértelepüléstıl, 2012. október 11-16. közötti idıre hívják delegációnkat.
b) Körzeti erdıtervezés
Pályi Gyula ismertette az Erdészeti Igazgatóságtól érkezett megkeresést a körzeti erdıtervezés
megkezdésérıl. Az Önkormányzat is be fog kapcsolódni az eljárásba, az érintetteket és a lakosságot
is felhívja erre széles körben, a Bogdányi Híradó decemberi számában pedig közzéteszi a
hirdetményt.
c) Kormosné Berinszki Ildikó (Camping) részére küldendı válasz
Pályi Gyula kiosztotta és ismertette a bérleti szerzıdés megtámadása tárgyában érkezett levélre
adandó ügyvédi választ. Felkérjük az önkormányzat ügyvédjét a válasz továbbításáre, az
önkormányzat képviseletére.
d) Pest megyei sportolók jutalmazása
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A Pest Megyei Közgyőlés Elnöke a kiemelkedı megyei sportteljesítmények elismerése érdekében
javaslatot kér a települési önkormányzatoktól, 2011. november 9. napjáig.
Gräff Albertné a sárkányhajósok felterjesztését javasolta.
e) A.D.U. Építész Iroda Kft. tervezési szerzıdés
Pályi Gyula kiosztotta az A.D.U. Építész Iroda Kft. ajánlatát tartalmazó tervezési szerzıdés
tervezetét a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítására. A vállalási ár 1.000.000,- Ft
+ ÁFA.

15. Napirendi pont: Lakásfenntartási támogatás fellebbezések elbírálása
A 15. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.
Pályi Gyula polgármester a zárt ülés lezárása után ismertette a 15. napirend keretében elfogadott
önkormányzati határozatokat, miszerint a két fellebbezési kérelem közül az egyiket elfogadva a
lakásfenntartási támogatás megítélésérıl döntött a Képviselı-testület, a másik kérelmezı esetében
pedig hiánypótlás kibocsátásáról határoztak.

Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 20:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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