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

Ikt.szám:  B- 29-70 /2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének  2012. szeptember 27.- i nyilvános  
ülésén, a balatonrendesi  Polgármesteri Iroda hivatali helyiségében. 

Jelen vannak:     Fuchs Henrik  polgármester
   Kuti Istvánné  alpolgármester  

                             Csabáné Varga Anikó képviselő  
    Perger János képviselő
    Piros Zita   képviselő  

Meghívottak:  Soltész Attila  címzetes főjegyző  
megbízásából: Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos 
Kovácsné Auer Katalin jegyzőkönyvvez. 

         

Fuchs Henrik polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
 
A képviselő-testület ülését  9.30   órakor megnyitja. 

Ismerteti az ülés  napirendjét: 

1. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  1/2012. (II. 15.) rendeletének 
módosítása.     

2. Balatonrendes Önkormányzat  2012. I. félévi költségvetési  beszámolójának elfogadása. 

3. Körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 

4. Elszámolás a 2012. félévi rendezvényekről. 

5. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.

6. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás felhatalmazó levél kérése

7. Aktuális ügyek .

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-
testület fogadja el,  Kéri a testületet, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 
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Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

97/2012. (IX. 27. )  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2012.  szeptember  27.-i    nyilvános ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  1/2012. (II. 15.) rendeletének 
módosítása.     

2.Balatonrendes Önkormányzat  2012. I. félévi költségvetési  beszámolójának elfogadása. 

3.Körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 

4.Elszámolás a 2012. félévi rendezvényekről. 

5.Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.

6.Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás felhatalmazó levél kérése

7.Aktuális ügyek .

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

1.   Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  1/2012. (II. 15.) rendeletének 
módosítása.     

Fuchs  Henrik  polgármester  Az  előterjesztést  a  képviselő-testületi  tagok  megkapták,  hogy miért  szükséges  a 
költségvetési rendelet módosítása. 
Kérdezi a képviselőktől van-e kérdésük a napirenddel kapcsolatban? 

Fuchs  Henrik  polgármester  A  képviselők  részéről  kérdés  nem  merült  fel,  ezért  javasolja,  hogy  a  2012.évi 
költségvetés módosítását  33.008 e. Ft bevételi és 33.008 e. Ft kiadási főösszeggel fogadják el. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy az  elhangzott  javaslat  elfogadásra  kerüljön  és  ezzel  egyetért  az 
kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta  az alábbi

7/2012. (X. 4.)  rendeletét 
Az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló  1/2012. /II. 15./ rendeletének módosításáról. 
/ 1. sz. mell./ 

2.    Balatonrendes Önkormányzat  2012. I. félévi költségvetési  beszámolójának elfogadása. 

Fuchs Henrik polgármester Az előterjesztést a képviselő-testületi tagok megkapták.

Az  Önkormányzat  pénzkészlete  2012.  június  30-án  2.244 e  Ft  volt  melyből  a  pénztár  egyenlege  107 e  Ft,  a 
költségvetési bankszámla egyenlege 0 e Ft, a Vízközmű számla egyenlege 1.466 e Ft (melyből 1.000 e Ft lekötött), 
az Eszközhasználati díj számla egyenlege 244 e Ft, a Környezetvédelmi Alap számla egyenlege 427 e Ft.
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Balatonrendes Község Önkormányzatának folyószámlahitel állománya  2012. június 30-án 1.058 e Ft,  a szabad 
hitelkeret 3.942 e Ft.

Javasolja, hogy a beszámolót fogadják el. 
Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy az  elhangzott  javaslat  elfogadásra  kerüljön  és  ezzel  egyetért  az 
kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

98/2012. (IX. 27.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2012.  I.  félévi  költségvetési 
beszámolóját megismerte és 22.034 e Ft bevételi és 21.714 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

3.    Körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 

Fuchs Henrik polgármester Az előterjesztést a képviselő-testületi tagok megkapták az alábbiak szerint: 
A  Körjegyzőség  költségvetésének  tervezése  során  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvényben  foglalt 
szorzószámok alapján lettek tervezve a személyi jellegű ráfordítások figyelembe véve az előző évet és kiegészítve 
azzal,  hogy  a  jelenleg  is  állományba  lévő  gyesről  visszatérő  dolgozók  szakmai  beilleszkedéséhez  szükséges 
párhuzamos munkavégzés 2 fő esetében számoltunk.
2012.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38.650.-  Ft,  ennek  megfelelően  kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények,  illetménykiegészítés,  mely  a  félévi  teljesítésnek  megfelelően  alakult,  ehhez  kapcsolódik  az 
illetménykiegészítés, mely szintén időarányosan teljesült. Nyelvpótlék 3 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ 6.bek 
alapján alanyi jogon jár. 
Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótlékot tartalmazza.
Közlekedési  költségtérítés  (munkába  járás)  a  vasúti,  busz,  illetve  a  saját  jármű  használat  költségét  foglalja 
magában,  mely  nem a  ténylegesen  felmerült  összes  költséget  jelenti,  hanem a hatályos  adótörvényben  foglalt 
normatívák alapján kerül kifizetésre.
A személyi juttatások összességében nézve a félévi teljesítésnek megfelelően alakultak, mely 46,3 %-os teljesítést 
mutatnak.
A munkaadókat terhelő járulékok az illetmények után számolt arányos járulék összege, mely 50.1 %-os teljesítést 
mutat.
A  dologi  kiadások  a  táblázatban  meghatározott  kiadásokra  lett  tervezve,  összességében  41,4  %-os  teljesítést 
mutatnak. 
Az átadott pénzeszköz mértéke időarányosan teljesült. 
A  bevételi  oldalon  a  működési  bevételek  között  a  továbbszámlázott  szolgáltatások  keretében  a  mobiltelefon 
továbbszámlázott összege szerepel. 
A Körjegyzőség fenntartásához nyújtott átvett pénzeszköz időarányosan teljesült.
A felhalmozási  kölcsön visszatérítése keretén belül a dolgozók részére nyújtott  lakásépítési kölcsön törlesztése 
került elszámolásra.

Kérdezi Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsot, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos   Az előterjesztésben mindent leírt, amennyiben a képviselők részéről kérdés 
merül fel arra válaszol. 
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Fuchs Henrik polgármester  Javasolja,  hogy a körjegyzőség beszámolóját fogadják el. 
Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy az  elhangzott  javaslat  elfogadásra  kerüljön  és  ezzel  egyetért  az 
kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

99/2012. (IX. 27.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Körjegyzőség  2012.  I.  félévi  költségvetés 
teljesítését 17.767 e Ft bevételi és 18.889 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: azonnal. 

4.    Elszámolás a 2012. félévi rendezvényekről. 

Fuchs Henrik polgármester
A rendezvénytervbe bevezetett összegek szerint a Húsvéti ünnepség 4.705 Ft-tal elmaradt a tervezettől, a Falunapi 
rendezvény 62.250 Ft-tal meghaladta a tervezettet.
Összességében a rendezvényekre szánt összeg 460.000 Ft volt, ebből ténylegesen 517.545 Ft került kifizetésre, 
amely  57.545  Ft  többletköltséget  jelent.  Az  Önkormányzat  a  rendezvényekre  Takács  Ferencnétől  10.000  Ft, 
valamint a Kvarc-Ásvány Kft-től 25.000 Ft támogatást kapott, így a tényleges többlet kiadás 22.545 Ft volt.
A  Falunapi rendezvény esetében a tervezett költségkeret túllépésre került, ott a különbözetet utólagosan hozzá kell 
rendelni. 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi  tanácsos   A túllépés a szódagép göngyöleg kiszámlázásából adódott, de utána annak 
összege visszautalásra kerül. 

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy a rendezvények 2012. félévi elszámolását fogadják el. 
Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy az  elhangzott  javaslat  elfogadásra  kerüljön  és  ezzel  egyetért  az 
kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

100/2012. (IX. 27.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2012.  évi  rendezvényeinek  I.  félévi 
elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja, továbbá a Falunapi rendezvény során felmerült többletköltséget 
22.545 Ft-ot a rendezvénykeretből hozzárendeli.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

5.    Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.

Fuchs Henrik polgármester
Az önkormányzat  3/2011./I. 31./ a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének  21. §. 1./bekezdése 
szerint:  „  A képviselő-testület legalább évente egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az 
állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést  és javaslatot tehetnek.” 
47. §.  /3/   A település vagyoni helyzetének alakulásáról a képviselő-testület a lakosságot évente a 
közmeghallgatás során tájékoztatja. 
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.törvény 46. §. 1./bekezdés e./pontja szerint: " A 
települési önkormányzat a környezet védelme érdekében  elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi 
területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot."
 A Rendőrségről szóló  1994.évi  XXXIV. törvény 8. §. 4./ bekezdése szerint a rendőrkapitány személyesen vagy 
képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat 
képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és 
az azzal kapcsolatos feladatokról. 

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy 2012. október 12-én  15.00 órakor tartsák a közmeghallgatást. 
Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy az  elhangzott  javaslat  elfogadásra  kerüljön  és  ezzel  egyetért  az 
kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

101/2012. (IX. 27.)  Kt.  határozat

Balatonrendes    Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  2012. október 12-én 
15.00  órai  kezdettel közmeghallgatást tart, a balatonrendesi kultúrházban . 

Napirendek: 

1.   Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről.
2. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról.
3. Tájékoztató  a települési környezetvédelemről.
4. Közérdekű kérdések és javaslatok. 

A közmeghallgatás kihirdetése a helyben  szokásos módon és az önkormányzat honlapján  történik.

     Felelős:  Fuchs Henrik  polgármester  
     Határidő:  a kihirdetésre:  

6.      Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás felhatalmazó levél kérése

Fuchs Henrik polgármester
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2012. április 25-én megtartott ülésén megtárgyalta a 
Társulási megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó 
előterjesztést. 
Az elfogadott módosítás alapján a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának VI. fejezete az alábbi 4. ponttal 
egészült ki:
4. A tagönkormányzat köteles a számlavezetését ellátó pénzintézeténél felhatalmazó levelet kiállítani a Társulás 
felé fennálló fizetési kötelezettség nem teljesítése esetére a Társulási Megállapodás IX. fejezet „A pénzügyi 
hozzájárulás, befizetési kötelezettség nem teljesítése esetén irányadó eljárás szabályai” szerint lefolytatott eljárást 
követően fennmaradt követelés érvényesítése érdekében.

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy ne állítsanak ki felhatalmazó levelet. 

Perger János képviselő   Ő sem támogatja a felhatalmazó levél kiállítását.
 
Fuchs Henrik polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy az elhangzott javaslat elfogadásra kerüljön 
és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.
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Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

   102/2012. (IX. 27.)  Kt.  határozat

  Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke   
               Kistérség Többcélú Társulása részére a Társulás Szervezeti és Működési 
               Szabályzatának VI. fejezet 4. pontja alapján felhatalmazó levelet  a Társulás felé 
               fennálló fizetési kötelezettség nem teljesítése esetére nem állít ki. 

   Felelős: Fuchs Henrik  polgármester
   Határidő: azonnal

7.     Aktuális ügyek .

a./  Bánya területén történő átjárás egyeztetése. 

Fuchs Henrik polgármester  Felolvassa a képviselőknek a megállapodás tervezetet, amely a Basalt-Középkő 
Kőbányák Kft., önkormányzatuk és a kővágóörsi önkormányzat között jönne létre.

A megállapodás tárgya:  a Balatonrendes  0139. hrsz-ú ingatlan azon részének szívességi használata, mely a 
Balatonrendes 0140 hrsz-ú úttól a Balatonrendes  0239 hrsz-ú úthoz, valamint a Balatonrendes  0140 hrsz-ú 
úttól a Kővágóörs 0191 hrsz-ú, illetve  0182 hrsz-ú utakhoz való akár gépjárművel történő eljutást biztosítja.

Az átjárás feltétele, hogy mindkét önkormányzat elfogadja a megállapodást határozattal.
Javasolja, hogy a megállapodás aláírására hatalmazzák fel a polgármestert.

 
Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy az  elhangzott  javaslat  elfogadásra  kerüljön  és  ezzel  egyetért  az 
kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

   103/2012. (IX. 27.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Basalt-Középkő Kőbányák Kft., Balatonrendes önkormányzat és  Kővágóörs önkormányzata között 
kötendő alábbi tárgyú megállapodást aláírja: 

A Balatonrendes  0139. hrsz-ú ingatlan azon részének szívességi használata, mely a Balatonrendes
 0140 hrsz-ú úttól a Balatonrendes  0239 hrsz-ú úthoz, valamint a Balatonrendes  0140 hrsz-ú úttól
 a  Kővágóörs 0191 hrsz-ú, illetve  0182 hrsz-ú utakhoz való akár gépjárművel történő eljutást 
biztosítja.

Felelős: Fuchs Henrik  polgármester
Határidő: azonnal

  
b./  Hulladékszállítási eljárás egységesítése. 

Fuchs Henrik polgármester  Kiosztja a képviselők részére a napirend előterjesztését: 
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  megkereste  a  társult  Önkormányzatokat  a  hulladékszállító  cégekben 
tulajdonos Önkormányzatok kivételével, hogy a hulladékszállítási díj teljes egységesítésével egyetértenek-e.
A megkeresés alapján a kezdeményezésre írásban reagáló, támogatásukról biztosító Önkormányzatok az alábbiak: 
Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Vigántpetend,Örvényes, Nyirád, Salföld.
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A kezdeményezés  indító  gondolata,  Balatonrendes  esetében,  hogy a  településsel  szinte  egybeépült  Kővágóörs 
Község Pálkövei településrészén ugyanezen konzorcium Füredi Központú tagja alacsonyabb áron szolgáltat, mint 
Balatonrendes  esetében  a  Remondis  Tapolca  Kft,  valamint   vélelmezhető,  hogy  a  szolgáltatási  határokon 
ugyanezen feszültségek megjelennek.
Javaslom a Társuláson keresztül az érintett 158 Önkormányzat területén az azonos díjak, és szolgáltatási feltételek 
bevezetésének kezdeményezését.

A héten Devecserben részt vett egy rekultiváció indító ismertetőn, ahol Czaun János elnök úrnak jelezte, hogy a 
településeken nagy probléma a nem egységes hulladékszállítási díj. Balatonfüreden adnak kedvezményt, mindenhol 
egységes legyen a díj és abból adjanak kedvezményt. Véleménye szerint egy a szolgáltató, mivel a hat szolgáltatót 
alkotó konzorcium szolgáltat. 

Az ülésre beterjesztett határozatot elküldik az érdekelt önkormányzatoknak, hogy ők is elfogadják. 

Perger  János  képviselő   Azt  hogy  mennyivel  olcsóbb  a  balatonfüredi  szemétszállítási  díj  a  tapolcai  díjnál, 
számszakilag kellene kimutatni, mivel ez alátámasztaná, ő kiegészítené egy ilyen adattal is. 

Fuchs Henrik polgármester Véleménye szerint így érhető a határozat és egyértelmű.
Javasolja, hogy a beterjesztett határozati javaslatot fogadják el.  

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy az  elhangzott  javaslat  elfogadásra  kerüljön  és  ezzel  egyetért  az 
kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

104/2012. (IX. 27.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megkeresi  Észak-Balatoni  Térség  Regionális 
Települési  Szilárdhulladék-kezelési  Önkormányzati  Társulást  (8200  Veszprém,  Házgyári  út  1.)  és 
kezdeményezi  a  Társulás  teljes  területének  egészére  történő  egységes  hulladékszállítási  rendszer 
felülvizsgálatát és a rendszer egységesítését. 

Indokolás: a Társulás területén az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium (8200 Veszprém, Házgyári 
út  1.)   által  közbeszerzési  eljárás  keretében  elnyert  szolgáltatás  megvalósítása  a  konzorciumot  alkotó 
vállalkozások területi működési hatályán belül jelentősen eltérnek, főként a díjtételek tekintetében. Továbbá 
nem  egységes  értelmezéssel  kerülnek  elfogadásra  a  szüneteltetési  időszakok,  az  űrmérték  szerinti 
hulladékgyűjtők elfogadásának rendje, illetve a szezonális / nyaraló tulajdonosok esetében az elszámolási 
időszak hossza. Ennek okán és e tárgyban az önkormányzatunk által nyilatkozat formájában beérkezett 
tagönkormányzati  dokumentumok  alapján  fentiek  szabályozására  jelentős  igény  mutatkozik.  Ezért 
önkormányzatunk  kezdeményezi  napirendi  pontként  történő  tárgyalását  a  társulás  soron  következő 
elnökségi ülésén, melyre jelzi, hogy kéri a részvételének a biztosítását. 

A képviselő-testület felhatalmazza Fuchs Henrik Polgármester Urat a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal. 
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Tájékoztató 

Fuchs Henrik polgármester

- A  múlt  héten  egyeztetést  tartottak  Ábrahámhegy,  Salföld,  Kővágóörs,  Kékkút,  Mindszentkálla 
polgármestereivel a közös körjegyzőségi hivatal létrehozása okán, amelyen részt vett Révfülöp 
polgármestere is. Elhangzott, hogy a hat község már szándéknyilatkozatot írt alá e tárgyban, és amennyiben 
más község így Révfülöp csatlakozni kíván, nyitott a lehetőség, ha elfogadja a hat önkormányzat feltételeit. 

- A Panoráma utcában  a  273 hrsz-ú ingatlan  szennyvízbekötése csak szolgalommal oldható meg, az 
ingatlanra a közműfejlesztési díjat megfizették, a kivitelezésre két ajánlatot kért be 2010. évben az 
önkormányzat, de akkor a szolgalmi jog kérdése nem volt rendezett. A szolgalmi jog azóta rendezésre 
került, ezért a  kivitelezést az önkormányzatnak el kell végeztetnie. 

- A Panoráma utcában jelenleg az egyik ingatlantulajdonos kerítés oszlopot helyezett el. Folyamatban van a 
kivizsgálása nincs-e részéről túlterjeszkedés, mivel ebben az állapotban a nagyobb gépjárművel az utcába 
a bejárás lehetetlen. 

- A gyalogátkelőhely létesítésével kapcsolatban engedélyek vannak, amik már lejártak, ezeket meg kell 
hosszabbítani. Ajánlat van Jankó Tamásné közlekedéstervezőtől, 109.800 Ft engedélyezési díj és 160.000 
Ft+Áfa tervezési díjról. A következő ülésen tárgyalják a napirendet. 

- Az önkormányzat pénzügyi helyzetével kapcsolatos tájékoztatót körbeadja a képviselők részére. 

Kuti Istvánné alpolgármester   Meglátása szerint utána kellene nézni annak, hogy önkormányzat pályázhat-e arra, 
hogy az önkormányzat tulajdonát képező boltban dohányárút értékesítsen.  

Fuchs Henrik polgármester   Az ülést  12.00  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Tóth Zsuzsanna Fuchs Henrik
pénzügyi tanácsos polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Kuti Istvánné  alpolgármester  
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