
 
BALATONRENDES KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 

Ikt.szám:  42-31 /2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február  9-i  nyilvános ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

Jelen vannak: Takács Ferenc  polgármester    
          Fuchs Henrik alpolgármester 
          Kuti Istvánné képviselő 

                       Burbács Barnabásné képviselő 

Távolmaradt igazoltan:    Csabáné Varga Anikó képviselő
Lezsák Mihály képviselő 

Meghívottak:  Soltész Attila  körjegyző megbízásából: Tóth Zsuzsanna fogalmazó
         Csik Tímea  jkv.v. 

 Perger János a „Rendesi „ Kft. ügyvezetője.

  

Takács Ferenc polgármester  :   Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  4 fő jelen van,  az ülés határozatképes.
Az ülést 10.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Balatonrendes önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadása. 
2.    2009.évi rendezvényterv.
3.    Melkovics Pálma egyéni vállalkozóval  kötött szerződés.
4. Lakossági  díjakra vonatkozó állami támogatásra pályázat benyújtása. 
5. Vegyes ügyek. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával  4 igen szavazattal egyetértett. 

1. Balatonrendes önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadása.   

Takács Ferenc polgármester  A képviselő-testület tagjai az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről készült 
rendelettervezetet megkapták, különösebb kiegészítése nincs, amit múltkor  elhatároztak az belekerült.    
A „Rendesi „ Kft. bérleti díja benne van? 

Tóth Zsuzsanna pénzü. ea.  Az utolsó negyedév 2008. évben nem teljesült és most benne van az új költségvetésben. 

Takács Ferenc polgármester   Tagi kölcsönnel kinek kell elszámolni?

Tóth Zsuzsanna pénzü. ea.   A „Rendesi” Kft-nek kell visszafizetni 10 hónapot.
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Takács Ferenc polgármester  Ismerteti a „Rendesi” Kft. beszámolóját, mely szerint 2008. évben a kiadások 
nagyobbak és 2,3 millió forint mínusszal zárnak. A 2009. I. félév eredménye pozítiv, mivel a bérleti díjjal már nem 
számoltak. Ezenkívül az ügyvezető beadott egy állásfoglalás kérést, amelyben még lennének kiadások. 

Kuti Istvánné képviselő  Soha nem zárt mínusszal az önkormányzat. A személyes jellegű egyéb költség miből 
adódik.

Perger János „Rendesi” Kft. ügyvezetője  Meg fogja kérdezni a könyvelőt. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Ezek a költségek nem szerepelnek az önkormányzatban. 

Takács Ferenc polgármester  Részletesebb költségvetést kért az ügyvezetőtől. 

 Perger János „Rendesi” Kft. ügyvezetője  Személyi juttatás, étkezési hozzájárulás, munkaruha van benne.

Takács Ferenc polgármester  Perger János a  munkaköri leírásban szereplőket nem tartotta be, ezek többek között 
havonta összesítés készítése, negyedévente beszámolás a képviselő-testület felé. A bevételcsökkenés szörnyű. 

Fuchs Henrik alpolgármester  A csökkenés a bányának köszönhető. 

Takács Ferenc polgármester   A Környezetvédelmi Felügyelőség különböző előírásokat  ír elő,  ezek több százezer 
forintos tételek.  Ezen kívül plussz gépjavítás  650 e. Ft + Áfa.  Kérdezte az ügyvezető a levelében, hogy 
megrendelje-e  ezeket a hiányosságokat. 

Kuti  Istvánné képviselő  Mitől romlott el a gép?

Fuchs Henrik alpolgármester Főtengely törése van, ami nem a használatból adódik. 

Kuti Istvánné képviselő  Kérdezi, hogy  Február 15-én után mit fognak ellenőrizni.  

Fuchs Henrik alpolgármester  A gázfigyelőkútat, a Kft. alakulását, amely szintén megtörtént és azt is, hogy a 
szemétszállítást cég végzi-e, ez is megvalósult. 

Perger János „Rendesi” Kft. ügyvezetője  Tömörségi vizsgálat készítése  100 e. Ft, vízvizsgálat  30-50 e. Ft.
2008.decemberben , az eladót lehívtam a javítás miatt, 100 e. Ft. volt a kiszállás +javítás. Ekkor közölték a 
főtengely hibát.  A könyvelővel részletesen átbeszélem és tájékoztatom a képviselő-testületet. 
Az eredmények ellenére úgy érzem, hogy eddig mindent megtettünk. 
Az előző évhez képest  1400 m3-el kevesebb szemét került beszállításra. Volt még útépítési költség, garázsbővítés, 
Más munkák után is néztünk, de nincs eredménye. Hirdették és szórólapokat is készítettek. 

Kuti Istvánné képviselő  Lehet-e fuvarozni a teherautóval ami átkerült a Kft.-hez?
 
Fuchs Henrik alpolgármester   Nem valósult meg, mivel fuvarszervezőt kell foglalkoztatni, sokba kerül. Javasolja 
annak utána járni, hogy egy lebetonozott területen,  kialakítani külön  szelektív gyűjtést, a feltételeket megnézni és 
onnan Királyszentistvánra szállítani.  
Királyszentistván megépülése után szelektív gyűjtés lesz a településeken.  Ez reményt adhatna arra, hogy tovább 
működjön a telep. Sitt lerakásra nincs lehetőség. A projekt vezetőjével szükséges egyeztetni. Komoly cégek fognak 
pályázni. 

Kuti Istvánné képviselő  Van-e létjogosultsága a teherautónak, mennyi a költsége? 

Fuchs Henrik alpolgármester  A BÖKI nem szedi össze a zsákokat, amelyeken nincs „BÖKI”-s felirat. 

Kuti Istvánné képviselő  Szigorítani szükséges a zsákos megoldást, kigyűjteni a nem fizetőket. 

Takács Ferenc polgármester  Aki nem a BÖKI zsákjait teszi ki, azt fel kell szólítani.  
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Fuchs Henrik alpolgármester  Ha a teherautót bizonyos területen belül használják, műszaki vizsgára nem kell 
vinni, un. zöldrendszáma van, így a fenntartási költségek csökkennek.

Kuti Istvánné képviselő  Költségekből kell  lefaragni, ha nincs bevétel. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Nagyon visszaesett a szeméttelepi szállítás, legalább 15 millió forint bevételnek 
kellene lenni.

Kuti Istvánné képviselő  Át kell dolgozni a költségvetést, el kell dönteni a fontossági sorrendet. 
Összehasonlította ezt a költségvetést a   két fordulós anyaggal, a  18 milliós tartalék most hol szerepel?
Nem igazodik el ezen a költségvetésen úgy, mint a másikon.  

Tóth Zsuzsanna pénzü. ea.  Tájékoztatja a képviselőket a költségvetés bevételi és kiadási oldalainak alakulásáról.    

Kuti Istvánné képviselő  A reprezentációs költség  400 e. Ft, szerinte sok, közben a civilszervezetek rendezik a 
rendezvényeket.  Nagyon zavarja, hogy nincs tartalék. 

Tóth Zsuzsanna pénzü. ea.  Ez az összeg a rendezvények miatt annyi. 

Fuchs Henrik alpolgármester  A jövő év nem lesz egyszerű. A beruházásokhoz kiemelt pályázati pénzekre van 
szükség. A beruházások meggondolandók. 

 Kuti Istvánné képviselő  Pl. a kerékpárút engedély hány évig érvényes. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Az engedélyek hosszabbíthatók. 

Takács Ferenc polgármester  Véleménye szerint pl. a kerékpárúttal kapcsolatban az útvonallal egyeztetni kell. 
A Rendezési Terv felülvizsgálata dr. Bíró Sándor szerint egy millió forint alatt lesz. 
Perger János által leadottakkal módosítani kell a költségvetést, ez nem fogja pozitív irányba lendíteni. 
Kéri, hogy Perger Jánost  részletezze az általa leadott anyagot a munkaköri leírása szerint. 

Kuti Istvánné képviselő  Mi lesz  Perger János ügyvezető által felvetett költséggel?

Takács Ferenc polgármester  Részben teljesítettük az előírásokat, nem javasolja a tömörségi vizsgálat  elvégzését, 
mivel rekultiválni kell. 

Kuti Istvánné képviselő   Véleménye szerint ne fordítsanak több összeget. Mindenképpen dönteni kell. 

Takács Ferenc polgármester  A kiadásba be kell tenni  650. e. Ft-ot+ Áfa összegét,  a dózer főtengely törésének 
javítására. 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ea.  Bérleti díjat, tagi kölcsönt amit a „Rendesi „ Kft-től várnak, ha  kiveszi a 
költségvetésből, ez mínusz 10 millió forint, február 15-ig el kell fogadni. 

Kuti Istvánné képviselő    Mínuszos  költségvetést nem fogad el. 

Kardos Gábor közkezdeményező  A képviselő-testület hozott olyan határozatokat, hogy a bánya miatt a 
szeméttelep elmaradt bevételeinek tárgyában kezdeményezi a jogi képviseletet ellátó ügyvédnél az ilyen irányú 
kiterjesztést akár önállóan, akár birtokvédelmi eljárás részeként. Az útlezárás miatt elmaradt bevételeket állapítsa 
meg a testület, és hogy mennyi többletköltség merült fel. 
A február végi bírósági tárgyaláson kimutatható lenne az elmaradt bevétel, ezt határozatban kellene meg-
fogalmazni. 

Fuchs Henrik alpolgármester  A bírósági ügy lezárásáig nem lehet ilyen igényt benyújtani.  A 2007. évi bevétel  32 
millió forint volt a szeméttelepen, most pedig 2008. év II. félévben 8 millió forint. Hatalmas visszaesés. 

Takács Ferenc polgármester  Sok  probléma adódott a szemétszállításnál. Javasolja, mivel február 15-ig el kell 
fogadni,  a kidolgozott adatok alapján a beterjesztés szerint  fogadják el, majd évközben módosítják, amennyiben 
szükséges lesz.  
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Kuti Istvánné képviselő  Ebben a formában nem tudja elfogadni. 
 
Fuchs Henrik alpolgármester   A  „Rendesi „ Kft. könyvelője dolgozza ki részletesen a beszámolót illetve azt, hogy 
mennyi van a számlán, van-e kintlévőség. 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy az önkormányzat 2009.évi költségvetését fogadja el a testület. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  3 igen szavazattal,  1 ellenszavazat  mellett   és 
tartózkodás nélkül megalkotta  az alábbi

3/2009. /II. 12./ r e n d e l e t é t 
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. 
/1.sz.mell./

Perger János ügyvezető  650 e. Ft+Áfa  összegbe kerül a kompaktor megjavítása. Elvégeztetheti-e a javítást? 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy a gépjavítás elvégeztetésére  hatalmazzák fel Perger Jánost. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

25/2009. ( II. 9. ) KT. határozatot

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a „Rendesi” Kft. ügyvezetője Perger János a munkaköri leírása 4. oldal
6. pontjában foglaltaknak megfelelően,  - mely szerint a 300 e. Ft-ot meghaladó 
kiadás esetén a képviselő-testület hozzájárulása egyúttal a polgármester vagy 
az alpolgármester ellenjegyzése szükséges -  a Hanomag kompaktort megjavíttassa 
650 e. Ft + Áfa összegben a „Rendesi” Kft. költségére. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Takács Ferenc polgármester  Egyenlőre megvárják a helyszíni vizsgálatot, hogy elfogadják-e az akkor előterjesztett 
papírokat. Felhívja Perger János figyelmét munkaköri leírásának II/5. és 7.pontjára mely szerint a „Rendesi” Kft. 
működéséről havi bontásban tervet készít, melyet egyeztet a képviselő-testülettel ill. testületi üléseken részt vesz és 
beszámol a Kft.-ban végzett munkáról és III.pontjára, mely szerint árbevétel növelése érdekében igyekszik munkát 
találni, szerződéseket kötni.   
Javasolja, hogy Perger János által előterjesztett állásfoglalás kérdéseivel kapcsolatban az első francia bekezdésében 
foglaltakra  nem álláspontot fogadjanak el. 
 Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

26/2009. ( II. 9. ) KT. határozatot

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Rendesi” Kft. ügyvezetője
Perger János által előterjesztett állásfoglalás kérdéseivel kapcsolatban, -  a KDT. Környezet-
védelmi Felügyelőség hulladéklerakóval kapcsolatos előírt vizsgálatai /csurgalékvíz tároló
tömörségvizsgálat, szellőztető kút telepítés igazolás, üzemeltetési dokumentáció, havária
terv, vízjogi engedély/ -  nem álláspontot fogad el.

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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2.      2009.évi rendezvényterv.

Takács Ferenc polgármester 
2008.  évi  rendezvényterv alapján kéri  a  Képviselő testületet,  hogy javaslataikkal  a 2009.  évi  rendezvénytervet 
meghatározni szíveskedjenek. 
A képviselő-testület az alábbiakban  határozta el a 2009. évi rendezvényeket :

január 31. disznóvágás Felelős: Fuchs Henrik alpolg. 150.000 Ft.
február 7. téli esték Felelős: Lezsák Mihály képviselő 30.000 Ft
február 14. kocsonyafesztivál Felelős: NABE
március 8. nőnap Felelős: Fuchs Henrik alpolg. 100.000 Ft.
március 15. ünnepség Felelős: Fuchs Henrik alpolg. 50.000 Ft
április 13. húsvét Felelős: Burbács Barnabásné képv.
május 16. ivónap Felelős: Csabáné Varga Anikó képv. 100.000 Ft
június 26-28. falunap Felelős: Fuchs Henrik alpolg.
október 10. szüret Felelős: Fuchs Henrik alpolg. 300.000 Ft 
október 23. ünnepség Felelős: Lezsák Mihály képviselő 50.000 Ft. 
november 7. faültetés Felelős: Rozmaring Ág Egy., NABE

 önkormányzat 10.000 Ft.
december 6. mikulás Felelős: Csabáné Varga Anikó képv. 25.000 Ft
december 19. karácsony Felelős: Burbács Barnabásné képv. 100.000 Ft
december 31. szilveszter Felelős: Fuchs Henrik alpolg.

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy a fentiek szerint fogadják el a 2009. évi rendezvénytervet. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

27/2009. ( II. 9. ) KT. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonrendes Községben
2009. évben a  jegyzőkönyv  2. sz. melléklete  szerinti rendezvényeket kívánja megrendezni. 

A képviselő testület a rendezvények tervezett költségeit a 2009. évi költségvetésében biztosítja.
 

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

3.     Melkovics Pálma egyéni vállalkozóval  kötött szerződés. 
 
Takács Ferenc polgármester Melkovics Pálma  egyéni vállalkozó és Balatonrendes Önkormányzata  2008. május 7-
én  „Bérleti  szerződésben  „  rögzítette,  hogy  használatba  adja   a  Kővágóörs  község  kezelésében  lévő,  de 
Balatonrendes község tulajdonát képező Pálköve strand rész nyugati kerítése melletti  25 m2 nagyságú területét 
vízisportszerek kölcsönzése céljából. 
A bérleti szerződés határozott időre  2008.június 1-től  2012.szeptember 30.-ig köttetett.
A tevékenység végzésére hivatalunk 2008.június 2-án működési engedélyt adott ki, melynek birtokában 
működtethető a kölcsönzés. 
A működési engedély kiadásának feltétele továbbá: a működési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni ill. 
mellékelni kell  az üzletek működésének rendjéről szóló  133/2007./VI.13./ Korm.rendelet 3. §. 2.bek. b./pontja 
szerint  a vállalkozói igazolvány számát. 
Melkovics Pálma  2008.november 10-én az egyéni vállalkozását a vállalkozói igazolvány vissza-
adásával megszűntette, így megszűnt az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának joga.
Az egyéni vállalkozásról szóló  1990. évi V. törvény  4. §. 1./bekezdése szerint: „ Egyéni vállalkozás a vállalkozói 
igazolvány birtokában gyakorolható.”
Melkovics Pálma a  vízisportszer kölcsönzés végzéséhez szükséges működési engedélyét a hivatalban leadta.
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Fentiek szerint nevezett a bérleti szerződésben foglalt kölcsönzői tevékenység végzésére jogosultsággal nem 
rendelkezik, így javasoljuk a képviselő-testület felé az önkormányzat részéről történő „Bérleti szerződés” 
felbontását.  

Fuchs Henrik alpolgármester  A határozat szerint Melkovics Pálmának adták bérbe és ez érvényes. 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ea.   A képviselő-testület az 56/2008. /III.28./ KT. határozatban döntött arról, hogy 
Melkovics Pálma részére bérbeadja, és  mint egyéni vállalkozónak nem tudta volna bérbeadni, mivel nevezett 
2008. március 12-én a hivatalhoz írt kérelme szerint a vállalkozói igazolvány kiváltása folyamatban volt.

Takács Ferenc polgármester  A bérleti szerződés módosítása szükséges a vállalkozói igazolvány száma miatt. 
Melkovics Pálma időközben kérelmet nyújtott be, hogy a 2008. évi bérleti szerződésben foglaltak szerint 
biztosítsák részére a terület bérlését és a vállalkozói igazolványát ismételten kiváltja. 
Javasolja, hogy a  2008. május 7-én  létrejött bérleti szerződést bontsák fel a fent leírtak okán, és  2009. június 1-től 
2012. szeptember 30-ig a 2008. évi bérleti szerződésben foglaltak szerint adják bérbe részére a területet 
vízisportszerek kölcsönzése céljából. Kéri a testület szavazását.    

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

28/2009. /II. 9./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete és  Melkovics Pálma  /székhely: 8300 Tapolca, 
Május 1. u. 8/b./ között  2008.május 7-én létrejött „Bérleti szerződés”-t, amely Kővágóörs község kezelésében 
lévő, de Balatonrendes község tulajdonát képező Pálköve strand rész nyugati kerítése melletti  25 m2 
nagyságú terület bérlésére vonatkozott,  felbontja.

A képviselő-testület döntése szerint felhatalmazza a Polgármestert, hogy nevezettel  az egyéni vállalkozó 
igazolvány birtokában a  bérleti szerződést megkösse a 2008. évi szerződésben foglaltak feltételek mellett.

Indoklás:

Melkovics Pálma  egyéni vállalkozó és Balatonrendes Önkormányzata  2008. május 7-én „Bérleti szerződés”-
ben  rögzítette,  hogy használatba adja  a  Kővágóörs  község  kezelésében lévő,  de Balatonrendes község 
tulajdonát képező Pálköve strand rész nyugati kerítése melletti  25 m2 nagyságú területét vízisportszerek 
kölcsönzése céljából. 
A bérleti szerződés határozott időre  2008.június 1-től  2012.szeptember 30.-ig köttetett.

Melkovics Pálma  2008.november 10-én az egyéni vállalkozását a vállalkozói igazolvány vissza-
adásával megszűntette, működési engedélyét a hivatalban leadta.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Melkovics Pálma beadott kérelmét megismerve 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy nevezettel  2009. május 1-től  2012. szeptember 30-ig a bérleti 
szerződést újólag megkösse, a 2008. évi szerződésben foglalt feltételek mellett. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: egyéni vállalkozó igazolvány megléte után. 

4. Lakossági díjakra vonatkozó állami támogatásra pályázat benyújtása.  
 
Takács Ferenc polgármester   A DRV. Zrt. megkereste az önkormányzatot, mely alapján kérhetik a lakossági díjak 
támogatását. A DRV. Zrt. nyújtja be a pályázatot Zánka Önkormányzat gesztorságával. 
Az  önkormányzatnak határozatban kell döntenie a támogatási igény benyújtásáról, és arról, hogy felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges nyilatkozatok és az egyéb intézkedések megtételére.
Kéri a testület szavazását, amennyiben a fentiekkel  egyetért. 
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Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő- testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

29/2009. ( II. 9. ) KT. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2009 évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a DRV Zrt.-t (Siófok Tanácsház út 7) Zánka Község Önkormányzat 
gesztorsága mellett az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők 
lebonyolítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására, illetve, hogy a határozatot, 
valamint a szükséges dokumentumokat a DRV Zrt-nek megküldje. 

Határidő: 2009. február 20.
Felelős Takács Ferenc polgármester 

5. Vegyes ügyek. 

Takács Ferenc polgármester  A 0169/7. és 0169/8. hrsz-ú telek ügyében megkereste Jakab Gyulát, akinek 
elmondása szerint tudta, hogy felbonthatná a szerződést. Egy személyben nem akar dönteni a dologról, nem akarja 
a mellette lévő telkeket cserben  hagyni,  még 3-4 telek volt akivel szövetkeztek. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Ő nem látott ilyen szerződést.  Új szerződés szükséges, de csak ha az ingatlan 
megközelíthető, szolgalmi jogot kell kérni. 

Takács Ferenc polgármester  Új egyeztetés szükséges és mindent tisztázni kell, a közműveket biztosítani kell.
A héten megkeresi az érintettet. 

Ismerteti egy balatonrendesi lakos által beadott  lakásépítési kérelmet: Nevezett Balatonrendesen építkezik és nehéz 
anyagi helyzetére kéri a támogatást. Leírja, hogy 1996-ban volt az önkormányzatnak ilyen rendelete amit  2003.-
ban hatályon kívül helyezett. Kéri, hogy az Ábrahámhegyi rendelet mintájára jó lenne ha ilyen rendelet lenne. 

Fuchs Henrik alpolgármester  A lakástámogatás az 1996. évi rendeletbe volt beépítve, melyet a képviselő-testület 
2003. évben hatályon kívül helyezett egy másik rendelet megalkotásakor.  2003.-ban szigorították a feltételeket, 
amikor az önkormányzati pályázati telkekről alkottak rendeletet és ekkor a támogatás már nem került bele a 
rendeletbe.  A képviselő-testület nem beadott kérelem után hoz rendeletet, ilyen alapon minden lakos adhat be 
kérelmet és azután hoznak rendeletet. 

Kuti Istvánné képviselő  Megvizsgálják a kérelmet, a bevételtől függ, jelenleg mínuszos az önkormányzat 
költségvetése, ilyen irányú fedezet nem szerepel benne.  

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ea.  A lakásépítési támogatás keretösszegét a költségvetésbe be kell állítani és ennek 
mértékéig vehető igénybe a rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén.  

Takács Ferenc polgármester  Levelet ír a kérelmezőnek, - melyben leírja a képviselő-testület egyetértése szerint,- 
hogy ilyen rendelet nincs 2003. évtől és a költségvetésben sincs ilyen célra elkülönített összeg. 

Fuchs Henrik alpolgármester   Február 16-án  10-11.00 óra között Ujfalussy Éva ügyvéd tájékoztatást ad  a 
szeméttelep kérdésében.  Február 21-én zárt ülés keretében beszélnék meg a bányával és a szemétteleppel 
kapcsolatban az egyezség keresését. 

Takács Ferenc polgármester  Az  ülést  13.00  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Tóth Zsuzsanna            Takács Ferenc  
fogalmazó polgármester 
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