JEGYZŐKÖNYV
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. május 31-én 15,25 órakor megtartott üléséről
Az ülés helye:

a Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Az ülés vezetője:

Hidvégi József polgármester

A Képviselő-testületből jelen vannak:

a jelenléti ív szerint

Hivatalból jelen vannak:

a jelenléti ív szerint

Meghívottként jelen vannak:

a jelenléti ív szerint

Hidvégi József polgármester megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket.
Hidvégi József polgármester:
Megállapítom, hogy 9 fő képviselőből 8 fő az ülésen megjelent, a testületi ülés
határozatképes.
A kiadott napirendhez képest javaslom a meghívó szerinti 15) napirendi pontot, az
„Előterjesztés a Fonyód, Bartók B. u. 56. számú ingatlan értékesítéséről” tárgyú napirendi
pontot zárt ülésen tárgyalni.
Javaslom sürgősségi indítványként a nyílt ülés napirendjére felvenni az:
Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 25/2012. (V.9.) NFM
rendelet szerinti pályázat benyújtásáról
tárgyú napirendi pontot, a zárt ülés napirendjére felvenni az:
Előterjesztés a „Fonyód Város Önkormányzata részére számlavezetési
szolgáltatások
nyújtása,
folyószámla-hitelkeret
biztosítása”
elnevezésű
közbeszerzési eljárás során létrejött szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztés a Takács Károllyal megkötött területbérleti szerződésben foglalt
kötelezettség módosításáról
Előterjesztés „Fonyód Város Funkcióbővítő integrált fejlesztése – Városi Kulturális
Központ építésének teljes körű kivitelezése” tárgyában indított nyílt közbeszerzése
eljárás eredményéről
tárgyú napirendi pontokat.
Mivel a napirendhez kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, szavazásra teszem fel a
módosító indítványomat.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület vita nélkül 8 igen szavazattal elfogadta a
módosító indítványt.
Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal együtt a napirendet.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület vita nélkül, 8 igen szavazattal a napirendet az
alábbiak szerint fogadta el:
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NAPIREND
1)

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati
tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt
kötelezettségekről, és megbízásokról
Előadó: Hidvégi József polgármester

2)

Előterjesztés a 2012. évi nyári idegenforgalmi szezonra való felkészülésről
Előadó: Szabó Balázs ügyvezető

3)

Előterjesztés a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
2012/2013-as tanévre vonatkozó tantárgyfelosztásának jóváhagyásáról
Előadó: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Igazgató

4)

Előterjesztés a 03-14 éves korú városi népesség demográfiai helyzetéről, és javaslat a
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde csoport-, illetve
osztályszámának, továbbá a pedagógusok létszámának megállapítására a 2012/2013es tanévre
Előadó: Hidvégi József polgármester

5)

Előterjesztés a Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskolában képző-és iparművészeti
tanszak indításáról szóló képviselő-testületi döntések visszavonásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

6)

Előterjesztés a Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2011. évi tevékenységéről, gazdálkodási mérlegéről, és közhasznú jelentéséről
Előadó: Vinay Angéla ügyvezető

7)

Előterjesztés a szabálysértési tényállásokat tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatáról és a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: dr. Nagy Szabina aljegyző

8)

Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzatának a képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 2/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Nagy Szabina aljegyző

9)

Előterjesztés az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

10)

Előterjesztés az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről
Előadó: Hidvégi József polgármester

11)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester
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12)

Előterjesztés „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat
előkészítéséről
Előadó: Hidvégi József polgármester

13)

Előterjesztés ideiglenes bizottság létrehozásáról támogatási kérelmek elbírálására
Előadó: Hidvégi József polgármester

14)

Előterjesztés a Fonyód, Templom téren lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérletéről
Előadó: Hidvégi József polgármester

15)

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 25/2012. (V.9.) NFM
rendelet szerinti pályázat benyújtásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

Kérdések, interpellációk
ZÁRT ÜLÉS
16)

Előterjesztés a Fonyód, Bartók B. u. 56. számú ingatlan értékesítéséről
Előadó: Hidvégi József polgármester

17)

Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat kintlévőségeiről
Előadó: Hidvégi József polgármester

18)

Előterjesztés „A Fonyódi Gyermekekért Díj” 2012. évi adományozásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

19)

Előterjesztés átmeneti segély ügyében fellebbezés elbírálásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

20)

Előterjesztés a „Fonyód Város Önkormányzata részére számlavezetési
szolgáltatások
nyújtása,
folyószámla-hitelkeret
biztosítása”
elnevezésű
közbeszerzési eljárás során létrejött szerződés jóváhagyásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

21)

Előterjesztés a Takács Károllyal megkötött területbérleti szerződésben foglalt
kötelezettség módosításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

22)

Előterjesztés „Fonyód Város Funkcióbővítő integrált fejlesztése – Városi Kulturális
Központ építésének teljes körű kivitelezése” tárgyában indított nyílt közbeszerzése
eljárás eredményéről
Előadó: Hidvégi József polgármester
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1)
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett
önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi
helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Ismertetem a város pénzügyi helyzetét 2012. május 21-i állapot szerint:
Folyószámla hitel 166 M Ft,
Munkabér hitel nincs,
Kötvény kibocsátás 782 M Ft,
Kézfizető kezességvállalás 92 M Ft,
Kifizetetlen számlák 111 M Ft, ebből 60 napon túli 91 M Ft, 30 napon túli 9 M Ft, 30 napon
belüli pedig 10 M Ft,
Kintlévőségeink 159 M Ft,
Tárgyévi kintlévőségünk 42 M Ft,
Előző évek hátraléka 116 M Ft,
Lakásépítő Kft-nek kölcsön 409 M Ft,
Egészségügyi Kft-nek tagi kölcsön 20 M Ft,
Adószámlán 22 M Ft,
Költségvetési számlánkon 13 M Ft,
Egyéb számlán 7 M Ft,
Pályázati előleg számlánkon 46 M Ft áll az önkormányzat rendelkezésére.
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
91/2012.(V.31.) határozata:
1)
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló beszámolót, valamint a két ülés között végzett tevékenységről szóló
tájékoztatót.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: polgármester
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2)
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 228/2011.(XII.15.)
határozatával elfogadott munkaterve szerinti „Beszámoló a hulladékkezelési
közszolgáltató tevékenység költségelszámolásáról” és a „Tájékoztatás a helyi autóbusz
közlekedésről” tárgyú napirendi pontok határidejét 2012. június 28-ra módosítja.
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: közszolgáltatók
2)

Előterjesztés a 2012. évi nyári idegenforgalmi szezonra való felkészülésről
Előadó: Szabó Balázs ügyvezető
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva

HOZZÁSZÓLÁSOK:
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
92/2012.(V.31.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2012-es nyári idegenforgalmi
szezonra történő felkészülésről szóló beszámolót elfogadja.
3)
Előterjesztés a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
2012/2013-as tanévre vonatkozó tantárgyfelosztásának jóváhagyásáról
Előadó: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Igazgató
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Erdei Barnabás képviselő, Jogi és Humán Bizottság tagja:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását.
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
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Makkos Péter igazgató:
Köszönöm a Képviselő-testületnek a hozzáállását, amivel lehetővé tette, hogy a létszámnak
megfelelően csoportot bonthassunk, s így két osztályt indíthassunk.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
93/2012.(V.31.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő– testülete a Palonai Magyar Bálint Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsőde általános iskola intézményegységének a 2012/2013. tanévre
vonatkozó tantárgyfelosztását 663 órában jóváhagyja.
Határidő: 2012. szeptember 1.
Felelős: Makkos Csaba igazgató
4)
Előterjesztés a 03-14 éves korú városi népesség demográfiai helyzetéről, és
javaslat a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde csoport-, illetve
osztályszámának, továbbá a pedagógusok létszámának megállapítására a 2012/2013-as
tanévre
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
Erdei Barnabás képviselő, Jogi és Humán Bizottság tagja:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
94/2012.(V.31.) határozata:
1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Palonai Magyar Bálint Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportjainak a számát 2012/2013-es tanévben 5
csoportban állapítja meg. A nevelőtestület létszámát 10 főben határozza meg.
Határidő: 2012. szeptember 1.
Felelős: igazgató
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2. Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Palonai Magyar Bálint
Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde általános iskolai osztályainak számát a
2012/2013-es tanévben 15 (7 alsó- és 8 felső tagozatos) osztályban állapítja meg. A
délutáni csoportok száma: 5, melyből 4 iskolaotthonos és 1 napközi otthonos
foglalkozás keretében működik. Az intézmény szakmai létszámát 29 főben állapítja
meg, annak figyelembevételével, hogy a tanterv szerint ténylegesen órát tartó
pedagógusok létszáma 28 fő, 1 fő könyvtáros.
Határidő: 2012. szeptember 1.
Felelős: igazgató
5)
Előterjesztés a Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskolában képző-és iparművészeti
tanszak indításáról szóló képviselő-testületi döntések visszavonásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
Erdei Barnabás képviselő, Jogi és Humán Bizottság tagja:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
95/2012.(V.31.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja új tanszakként a képzőés iparművészeti tanszakot a Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskolában a 2012/2013-as
tanévben elindítani, ezért a 83/2009. (IV.23) határozatában a Fonyód Város
Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Tervében a feladat-meghatározásoknál, az
alapfokú művészetoktatásnál a 2. pontra vonatkozó döntését, és annak végrehajtási
határidejét módosító 76/2010.(III.25) határozatát 2012. május 31-i hatállyal visszavonja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. június 15.
Hidvégi József polgármester

7

6)
Előterjesztés a Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság 2011. évi tevékenységéről, gazdálkodási mérlegéről, és közhasznú jelentéséről
Előadó: Vinay Angéla ügyvezető
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
Bizottsági ülésen felvetődött az az igény, hogy félévente a Képviselő-testülethez tartozó Kftknek a főkönyvi kivonataikat zárt ülésen tekintsük át, így jobban betekinthetünk a
működésükbe.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel a
következő módosító indítványt.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Kft-inek főkönyvi
kivonatait félévente (augusztusban a félévit, januárban pedig az előző évit) tárgyalja.
Van-e ennek jogi akadálya?
Dr. Nagy Szabina aljegyző:
Jogi akadálya nincs.
Hidvégi József polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a módosító
indítványt.
Szavazásra teszem fel a módosítással együtt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
96/2012.(V.31.) határozata:
1)
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta elfogadja a
Fonyód Média Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját, és az
erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést, valamint a 2011. évi közhasznúsági
jelentését. A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.
2)
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 100 %-os
tulajdonában lévő gazdasági társaságainak főkönyvi kivonatait félévente (augusztusban
a félévit, januárban pedig az előző évit) tárgyalja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Egészségügyi Kft. ügyvezetője, Média Kft. ügyvezetője, Városüzemeltetési és
Városfejlesztési Kft. ügyvezetője
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7)
Előterjesztés a szabálysértési tényállásokat tartalmazó egyes önkormányzati
rendeletek felülvizsgálatáról és a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: dr. Nagy Szabina aljegyző
Előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Erdei Barnabás képviselő, Jogi és Humán Bizottság tagja:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti
rendelet-tervezet elfogadását azzal a módosítással, hogy a rendelet címe az alábbiak szerint
változzon:
„a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról és ezzel összefüggő, egyes
önkormányzati rendeletek módosításáról”.
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
Örülök, hogy megszületett ez a rendelet, így végre meg fog szűnni az az áldatlan állapot,
amikor nagy kutyákat visznek póráz nélkül a piacon. Ez a rendelet lehetőséget az-e arra, hogy
ezeket szankcionáljuk?
Dr. Nagy Szabina aljegyző:
A jelenleg hatályos rendeleteink nem szabályozzák most ezt a kérdést. Amennyiben ilyen
módosítási igény merül fel, azt le kell szabályozni.
Kertész-Balázs József képviselő:
Javaslom, hogy erről beszéljünk, mert rendet kellene tenni, hogy ezek a nagy kutyák ne
garázdálkodjanak.
Dr. Nagy Szabina aljegyző:
Következő ülésre elő fogom készíteni a megfelelő rendeletnek a módosítására vonatkozó
tervezetét.
Kertész-Balázs József képviselő:
Célszerű lenne megvizsgálni azt is, hogy ki tudunk-e alakítani a város területén egy olyan
„kutyafuttatót”, ahol a kutyák szabadon, póráz nélkül futkározhatnak.
Dr. Nagy Szabina aljegyző:
Következő ülésre elő fogom készíteni.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel a
Jogi és Humán Bizottság módosító indítványát.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a módosító
indítványt.
Szavazásra teszem fel a módosítással együtt az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról és ezzel
összefüggő, egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 15/2012. (V.31.)
önkormányzati rendeletet megalkotta.
A 15/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8)
Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzatának a képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 2/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Nagy Szabina aljegyző
Előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva
Erdei Barnabás képviselő, Jogi és Humán Bizottság tagja:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását.
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2007. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2012. (VI.01.)
önkormányzati rendeletet megalkotta.
A 16/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
9)
Előterjesztés az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva
Erdei Barnabás képviselő, Jogi és Humán Bizottság tagja:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását.
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
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Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletet megalkotta.
A 17/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
10)

Előterjesztés az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva

HOZZÁSZÓLÁSOK:
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy
- ahol az Intézkedési Terv osztályvezetőt említ, az kerüljön törlésre, ahol polgármestert, és
jegyzőt említ, ott a jegyző kerüljön törlésre,
- a I/1/c. pontból a „jogi” szó kerüljön törlésre.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság módosító
indítványával együtt.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
97/2012.(V.31.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszéknek a Fonyód
Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzése kapcsán 2012. áprilisi keltezésű
jelentésében foglalt intézkedést igénylő javaslataihoz kapcsolódó, előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti intézkedési tervet azzal a módosítással, hogy:
- ahol az Intézkedési Terv osztályvezetőt említ, az kerüljön törlésre, ahol polgármestert,
és jegyzőt említ, ott a jegyző kerüljön törlésre,
- a I/1/c. pontból a „jogi” szó kerüljön törlésre
elfogadja.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az
intézkedési tervet küldje meg az Állami Számvevőszéknek.
Határidő:2012. június 1.
Felelős: polgármester
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11)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva

Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
98/2012.(V.31.) határozata:
1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fonyód Város Polgármesteri
Hivatalnak a 96/2009. (V.14.) határozatával kiadott Alapító Okiratát (a továbbiakban:
Alapító Okirat) 2012. június 15. napjával az alábbiak szerint módosítja azzal, hogy az
Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak:
a) Az Alapító Okirat preambulumának helyébe az alábbi szöveg lép:
„Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§-a, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján Fonyód Város Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratát a következők szerint határozza meg:”
b) Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján az
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.”
c) Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„4.

Költségvetési szerv alaptevékenysége:

A költségvetési szerv az alaptevékenysége körében meghatározott feladatokat nem
haszonszerzés céljából, feladatvégzései és ellátási kötelezettséggel látja el, az alapító
általános felügyelete mellett. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Ellátja az önkormányzat és az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek
gazdálkodásának vitelével, számvitelével kapcsolatos feladatokat.
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4.1. Alaptevékenysége államháztartási szakágazati besorolása:
841105

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége

4.2. Alaptevékenysége az államháztartás szakfeladatrendje szerinti bontásban:
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 EU parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenység
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
882111 Aktív korúak ellátása
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapján
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882202 Közgyógyellátás
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése”
d) Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„5. A költségvetési szerv illetékessége:
a)

Fonyód Város közigazgatási területe,

b)

a kiemelt építésügyi hatósági feladatok tekintetében az építésügyi és az
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1/A. számú mellékletében felsorolt
települések közigazgatási területe,

c)

a gyámhivatali feladatok tekintetében a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat
és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet mellékletében
felsorolt települések közigazgatási területe,

d)

a külön jogszabályok által a körzetközponti feladatok ellátása tekintetében az
okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000.
(XII.26.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt települések közigazgatási
területe,

e)

a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletben
meghatározott kistérségi jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a települési
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önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe,
f)

a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint
fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII.29.) Korm.
rendeletben meghatározott kistérségi jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. törvény mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe,

g)

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható
egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008.
(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott kistérségi jegyző hatáskörébe
tartozó ügyekben a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
szóló 2004. évi CVII. törvény mellékletében felsorolt települések közigazgatási
területe,

h)

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.
(X.29.) Korm. rendeletben meghatározott kistérségi jegyző hatáskörébe tartozó
ügyekben a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvény mellékletében felsorolt települések közigazgatási
területe,

i)

az ingatlan vállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009.
(X.02.) Korm.rendelet alapján az ületszerű társasházkezelői és ingatlankezelői
tevékenység tekintetében az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi
területéről szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt
települések közigazgatási területe.”

e) Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1.

neve:

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

6.2.

székhelye:

8640 Fonyód, Fő u. 19.”

f) Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„7. A költségvetés szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”
g) Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvényben meghatározott képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.”
h) Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
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a) közszolgálati jogviszony (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény
alapján),
b) munkaviszony (a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján),
c) megbízási szerződés (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján).”
i) Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„10. A költségvetési szerv feladatellátást szolgáló vagyona:
- ingóvagyon:

a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök

- ingatlan vagyon:

8640 Fonyód, Fő u. 19. szám alatti épület
8640 Fonyód Ady Endre u. 39. szám alatti épület
(okmányiroda)”

j) Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„11. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezés joga:
A vagyon feletti rendelkezés jogát Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
szóló 31/2004. (XII.1.) rendeletében szabályozottak szerint gyakorolja.”
2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyód Város Polgármesteri
Hivatal Módosító Alapító Okiratát az előterjesztés 2. számú mellékletét képező
tartalommal, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az 1. melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot egységes szerkezetben és a Fonyód Város
Polgármesteri Hivatal Módosító Alapító Okiratát küldje meg a Magyar Államkincstár
Somogy Megyei Igazgatóság részére.
Határidő: 2012. június 8.
Felelős: jegyző
12)
Előterjesztés „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat
előkészítéséről
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a mai rendkívüli ülésén ismét tárgyalta ezt a
napirendi pontot és javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati
javaslat B változat 1. pontjának elfogadását a következők szerint:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Fonyódi Városfejlesztési
Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a DDOP-2.1.1/D-12
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kódszámú, „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívás
keretében készítse elő a pályázatot Természetes fürdőhelyek turisztikai célú fejlesztése és a
személyhajó kikötők, vitorláskikötők, csónakkikötők és kapcsolódó szolgáltató létesítmények
és szolgáltatások támogatható tevékenységekre, e tevékenységen belül a Sándor-telepi strand
fejlesztésére, a Bélatelepi strandon lévő kishajó kikötő fejlesztésére, és a vízi sípálya
megvalósítására az egyéni, mikró és kisvállalkozók bevonásával.
Határidő: 2012. június 26.
Felelős: Szabó Balázs ügyvezető
Hidvégi József polgármester:
Ezt a pályázatot a jelenlegi információk szerint a déli parton 4 település tudja elnyerni. Ezek
kb. 250, 350 M Ft közötti pályázatok. A fejlesztésekben szeretne az önkormányzat részt
venni, és egy pályázatot beadni. Ennek az előkészítése indul meg most. A pályázat benyújtási
határideje augusztus vége. Ha valakinek, főleg fonyódi vállalkozónak van ötlete, ami részt
vehet ebben a pályázatban, várjuk a jelentkezését, és amennyiben lehetséges, úgy beépítjük
ebbe a pályázatba. 70 %-os támogatást kap, ami azt jelenti, hogy egy 30 M Ft-os pályázatnál 9
M Ft-tal kell rendelkeznie a vállalkozónak. Önkormányzatunk 70-80 M Ft önrésznél többet
nem szán erre a beruházásra, viszont közel 100 M Ft-ot tudunk még fejleszteni
vállalkozásokkal, ahol 30 M Ft-os önrésszel újabb 100 M Ft-os beruházást lehetne
megvalósítani. Ezek olyan beruházások lehetnek, többek között ez a vízi sípálya, ami egy
külön fizetős szolgáltatás, és ezt a fizetős szolgáltatást a vállalkozó végezné, természetesen a
bevétel az övé lenne. Ezzel is egy újabb szolgáltatást tudna nyújtani a város, és ezért is
szeretnénk, ha jelentkeznének vállalkozások.
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság módosító indítványát.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a módosító
indítványt, és a következő határozatot hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
99/2012.(V.31.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Fonyódi Városfejlesztési
Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a DDOP-2.1.1/D-12
kódszámú, „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívás
keretében készítse elő a pályázatot Természetes fürdőhelyek turisztikai célú fejlesztése
és a személyhajó kikötők, vitorláskikötők, csónakkikötők és kapcsolódó szolgáltató
létesítmények és szolgáltatások támogatható tevékenységekre, e tevékenységen belül a
Sándor-telepi strand fejlesztésére, a Bélatelepi strandon lévő kishajó kikötő fejlesztésére,
és a vízi sípálya megvalósítására az egyéni, mikró és kisvállalkozók bevonásával.
Határidő: 2012. június 26.
Felelős: Szabó Balázs ügyvezető
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13)
Előterjesztés ideiglenes bizottság létrehozásáról
elbírálására
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva

támogatási

kérelmek

Erdei Barnabás képviselő, Jogi és Humán Bizottság tagja:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
100/2012.(V.31.) határozata:
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 2/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelet 31.§ (2) bekezdése alapján
ideiglenes bizottságot hoz létre a civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek
támogatás iránti kérelmének elbírálására.
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ideiglenes bizottság elnökének dr.
Merényi Éva képviselőt, a bizottság tagjainak Szőcs Mihályné és Kristóf Györgyné
képviselőket választja meg.
Határidő: 2012.05.31.
Felelős: Hidvégi József polgármester
14)
Előterjesztés a Fonyód, Templom téren lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérletéről
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Erdei Barnabás képviselő, Jogi és Humán Bizottság tagja:
A Jogi és Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 1. számú
mellékleteként csatolt bérleti szerződést a 4. pont kivételével, és az azt követő sorszámok
módosításával fogadja el, s hozzon döntést a bérlő személyéről.
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Fonyód
Templom téren 8740/3 hrsz. alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséget Marx József
Fonyód Rózsa u 37/A. szám alatti lakos részére 2012. június 1-től szeptember 30-ig 280.000
Ft + az éves bérleti díj 1/3 rész óvadék összegért adja bérbe.

17

Az előterjesztés melléklete szerinti bérleti szerződés e szerint módosuljon, valamint a 4)
pontja kerüljön törlésre, és kerüljön kikötésre, hogy a bérlő a bérleményben nem végezhet
átalakítást.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság módosító indítványát, mivel az magába foglalja a Jogi
és Humán Bizottság módosító indítványát is.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a módosító
indítványt.
Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2) pontját, amiben a
Képviselő-testület felhatalmaz a bérleti szerződés aláírására.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés
szerinti határozati javaslat 2) pontját, és a következő határozatot hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
101/2012.(V.31.) határozata:
1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Marx József Fonyód Rózsa u 37/A.
szám alatti lakos részére a Fonyód, Templom téren – 8740/3 hrsz alatt - lévő, nem lakás
céljára szolgáló helyiséget 2012. június 1-től szeptember 30-ig 280.000 Ft + az éves
bérleti díj 1/3 rész óvadék összegért adja bérbe.
Az előterjesztés melléklete szerinti bérleti szerződés e szerint módosuljon, valamint a 4)
pontja kerüljön törlésre, és kerüljön kikötésre, hogy a bérlő a bérleményben nem
végezhet átalakítást.
2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.
pont szerinti bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2012. június 1.
Felelős: polgármester
15)
Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 25/2012. (V.9.)
NFM rendelet szerinti pályázat benyújtásáról
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
Kertész-Balázs József képviselő, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
Hidvégi József polgármester:
Mivel e napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
102/2012.(V.31.) határozata:
1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés
működtetéséhez Támogatási kérelmet kíván benyújtani, melyhez az alábbi nyilatkozatot
teszi.
a) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a tárgyévet megelőző évben a
Kapos Volán Zrt.-nek 3.728.000,- Ft nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem
térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá,
b) a 246/2004. (XI.25.) határozatával elfogadott Közszolgáltatási szerződés szerint, a
helyi közlekedést, 2012. január 1-jétől december 31-éig, folyamatosan fenntartja,
továbbá
c) a helyi közösségi közlekedés ellátására, pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással
közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.
2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy gondoskodjon a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó igénylés, előirt
tartalommal és határidőre történő benyújtásáról.
Határidő: 2012. június 7.
Felelős: Polgármester

Kérdések, interpellációk
Szőcs Mihályné képviselő:
A Harmatos utca alján (Bartók Béla utca felől) lévő útszélt és gödröt szeretném megemlíteni,
mert az a gödör már életveszélyes. A Bartók Béla utcán, ahogy a Harmatos utcából kihajtunk,
mintha süllyedne az út.
Hidvégi József polgármester:
Lesz-e még kátyúzás?
Szabó Balázs Kft. ügyvezető:
Kb. 1,5 M Ft értékben még várható kátyúzás. A képviselőnő kérését is fel fogjuk venni a
listára.
Kristóf Györgyné képviselő:
Jelezni szeretném, hogy a Domb utca, Sándor utca kereszteződésében is van egy nagy kátyú.
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Szabó Balázs Kft. ügyvezető:
Az rajta van a tervezett listán.
Szőcs Mihályné képviselő:
Csak egy ellenőrünk van és nagyon sok helyen lehet látni, hogy ingatlanok előtt nincsen
rendben a terület.
Hidvégi József polgármester:
Létszámnöveléssel lehetne ezt megoldani. A hatósági ellenőr köztisztviselő. Nagyon sok idő
mire megtanulná a szabályokat, mire letenné a köztisztviselői vizsgát, és addig kb. 5 M Ft-ot
(bért, járulékokat) rá kellene szánni. Azt lehetne még tenni, - amennyiben tudnánk embereket
felvenni – hogy a papírmunkát (határozatok írása) a hivatalban más végezné. Ezen el fogunk
gondolkodni.
Kertész-Balázs József képviselő:
Vizsgáljuk meg a lehetőségeket, mivel megszületett a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról szóló új rendeletünk, ami több munkát fog adni.
Lomtalanítás után egy a Niklai utcában lévő vállalati üdülő elé kihelyeztek 2-3 db ágyat,
lassan benövi a gaz.
A temetővel kapcsolatban egy május 4-i temetés után kaptam jelzést, hogy siralmas a temető
rendje. Elmente megnézni. Koszosak a ravatalozón az ablakok, minden szemetes, rendetlen.
Hidvégi József polgármester:
Megnézem, és írok a Rezi Bt-nek, a temető üzemeltetőjének egy levelet.
Hidvégi József polgármester:
Mivel több kérdés, interpelláció nem hangzott el, az ülést rövid szünet után, zárt üléssel
folytatjuk.
Jegyzőkönyv lezárva: 15,50 órakor.
K. m. f.

Hidvégi József
polgármester

dr. Nagy Szabina
aljegyző
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