Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016 január 28.
napján du. 17.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali
kirendeltségének helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Rolkó Gábor alpolgármester
Jánosi Attila képviselő
Tavasz László képviselő
Békefi Edina képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Kéri Katalin települési főépítész 3-4. napirendi ponthoz
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:
Németh Tünde jegyző
Résztvevő állampolgárok száma: 1 fő
Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Ezt követően ismertette a
napirendet, melynek kapcsán jelezte, hogy a vegyes ügyek keretében kerülne szó további
időközben beérkezett ügyekben szóbeli előterjesztésekre. Majd kérte a Tisztelt Képviselőket a
napirend jóváhagyására.
A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak
szerint elfogadta:
Napirendi pont:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása I. fordulóban.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ Kerkápoly járda felújítási pályázat ügye - kivitelezői ajánlatok bontása.
Előadó: Szabó László polgármester
4./ Vegyes ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester
Napirend a zárt ülésre:
1./ Segélyezési ügyek.

A napirendi pontok jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte azok tárgyalását:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Szabó László polgármester: kérdezi, hogy az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése?
Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.
2./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása I. fordulóban.
Szabó László polgármester : köszönti a pénzügyi kolléganőket, ismerteti, hogy egy részletes
anyag került kiküldésre a költségvetési tervezés kapcsán. Mint már az szokásos, óvatosan
tervezték a bevételeket és a kiadásokat egyaránt, törekedve a pénzügyi stabilitásra.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a jogszabályi határidőkre hívja fel a figyelmet, miszerint
a rendelet-tervezetet február 15-ig kell benyújtani a képviselő-testületnek, így február 15-én
kerül sor az újabb testületi ülésre. Ezen az ülésen akár elfogadásra is kerülhet az idei évi
költségvetési rendelete az önkormányzatnak, ha minden adat megfelelően rendelkezésre áll.
Egyébként március 15-ig kell megalkotni a költségvetési rendeletet annak érdekében, hogy az
átmeneti szabályozást elkerüljék.
Szabó László polgármester: a mai nap a főszámokat célszerű átbeszélni, melyek kapcsán,
ami fel szokott merülni, az mindig a bérek kérdése. A minimál bér emelkedése két fizikai
dolgozót érint, a többi bér a tavalyi alapján lett tervezve.
Békefi Edina képviselő: javasolja az összes fizikai dolgozó bérét megemelni a
minimálbéremelés összegével 100%-ban.
Tavasz László képviselő: csak 50%-os emelést javasol.
Szabó László polgármester: emlékezteti a képviselőket, hogy a tavalyi év végén szó volt
arról, hogy Bognár Tibor és Sörös István állandó dolgozói felvételén elgondolkoznak.
Jelenleg ők közfoglalkoztatottak, melynek időtartama február 15-én lejár. Kérdezi ezzel
kapcsolatban a képviselők véleményét.
Ifj. Jánosi Attila képviselő: javasolja, hogy a két lakost vegye fel az önkormányzat fizikai
állományba február 16-tól, december 31-ig terjedő határozott időtartamra.
Szabó László polgármester: kérdezik, hogy ezzel a javaslattal egyet ért-e mindenki? A
határozati javaslat az lenne, hogy a két főt a megjelölt időtartamra vegyék fel minimálbéren
napi 8 órás foglalkoztatással. A cafetéria a többi dolgozóéval azonos a szokásoknak
megfelelően.
Az elhangzottak alapján a javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3./2016. (I.28.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fizikai dolgozói
munkakörbe felveszi Bognár Tibor és Sörös István lakosokat.
A munkavégzés ideje: 2016. február 16.-2016. december 31-ig terjedő határozott
időtartam, bérezés: minimálbér, cafetéria juttatás a többi fizikai dolgozóéval azonos,
munkaidő napi 8 óra, egyéb szabályok a Munka Törvénykönyve alapján.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a munkaszerződések
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szabó László polgármester
Határidő: 2016. február 15.
Szabó László polgármester: visszatérve a költségvetési tervezésre, a fizikai dolgozók bére
kapcsán szavazásra teszi fel a minimálbér növekedés 50%-os összegének megfelelő
emelkedés mértékével történő béremelést a határozatlan idejű dolgozók esetében.
A javaslat alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4./2016. (I.28.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatlan idejű
fizikai dolgozók béremelését 2016. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal
a minimálbér emelkedés összegének 50%-ával, azaz 3000 Ft / fő bruttó összegben
határozza el.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a költségvetési
tervezés kapcsán a szükséges intézkedések megtételére, a költségvetés elfogadását
követően pedig a visszamenőleges hatályú kifizetésre.
Felelős: Szabó László polgármester
Határidő: tervezésre azonnal, egyebekben folyamatos
3./ Kerkápoly járda felújítási pályázat ügye - kivitelezői ajánlatok bontása.
Szabó László polgármester: az ajánlatok bontása előtt ismerteti a képviselőkkel, hogy az
előzetes egyeztetések során felmerültek műszaki kérdések az ajánlattételre meghívott
vállalkozók részéről. Ezek pontos megválaszolása időt vett igénybe, melynek következtében
sajnos a 155./2015. (XI.26.) számú határozatban megjelölt ajánlattételi határidő nem volt
tartható. A módosított határidő január 27-e lett. Ennek utólagos határozati formában történő
elfogadását kéri a képviselőktől, felolvasva a határozati javaslatot.
Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5./2016. (I. 28. ) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 155./2015. (XI.26.) számú
határozatban megjelölt ajánlattételi határidő módosított időpontját 2016. január 27.
délután 16.00 órában jóváhagyja. A határozat egyebekben nem változik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán köszönti Kéri Katalin települési
főépítészt, és át is adja neki a szót, kérve bontsa fel a beérkezett ajánlatokat.
Kéri Katalin települési főépítész: a borítékok felbontását, a kiírási feltételek
áttanulmányozását követően ismerteti az eredményt: miszerint a Flanna Kft. ajánlata nettó
9.997.160 Ft, Guti László vállalkozó ajánlata pedig nettó 11.095.306 Ft. A harmadik
ajánlattevő nem adott ajánlatot a meghívásos pályázatra. A nyertes ajánlattevő a Flanna Kft.
Szabó László polgármester felolvasta a határozati javaslatot, megjelölve benne nyertes
ajánlattevőként kivitelezőnek a Flanna Kft-t és az ajánlati árat, majd kérte a képviselőket a
határozati javaslat elfogadására.
Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6./2016. (I.28.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari Kerkápoly
utca pályázatos járdafelújítási munkálatai kapcsán meghirdetett meghívásos pályázat
nyertesének nyilvánítja a Flanna Kft. ( 8174 Balatonkenese, Soós L. u. 11)
vállalkozást.
A kivitelezés költségét a nyertes ajánlat alapján 9.997.160 Ft + áfa összegben
állítja meg, melynek bekerülési költsége a 2016. évi önkormányzati
költségvetésében rendelkezésre áll.
A kivitelezés befejezési határideje: 2016. április 30.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kivitelezővel
történő szerződéskötésre, valamint a további szükséges intézkedések megtételére
és a képviselő-testület folyamatos tájékoztatására a munkálatok kapcsán.
Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester

4./ Vegyes ügyek.
A/ Szabó László polgármester először az idei évi szúnyogirtás költségének jóváhagyását
kéri a testülettől, javasolva az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7./2016. (I.28.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi
szúnyogirtás költségét 423 ezer forint bruttó összegben a 2016. év
önkormányzati költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
megállapodás megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: megállapodás visszaküldésére azonnal,
egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
B/ Szabó László polgármester : a következő az anyakönyvi feladatok helyettesítésének
költsége, melynek kapcsán szintén javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8./2016. (I.28.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sokhegyi Ágota
köztisztviselő részére a 2015. évi anyakönyvi helyettesítési feladatainak
ellátására (munkáltatót terhelő szochóval együtt) bruttó 232.283,- Ft
összegű helyettesítési díj kifizetését hagyja jóvá a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatal részére. A költséget a 2016. évi önkormányzati
költségvetés személyi keretösszege terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az összeg
átutalására a TKÖH részére, valamint felkéri a jegyzőt a helyettesítési díj
kifizetésére a köztisztviselő részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester és jegyző
C/ Szabó László polgármester : a 2024-es olimpiai játékok kapcsán kiküldött anyagot
olvashatták a Tisztelt Képviselők. Váratlanul érte ez az önkormányzatot is, hogy a golf
versenyágban a balatonudvari golfpálya került megjelölésre. Természetesen csak akkor
kerülhet sor a pályán olimpiai versenyszám játszásra, ha az olimpia rendezését elnyeri a
pályázó Budapest főváros. A 2020-24-es olimpiák kapcsán vezetik be azt az újítást, hogy nem
egy város nyeri el, hanem egy országon belüli több helyen kerülne megrendezésre a verseny.
A magyarországi szervezők személyesen is jártak az önkormányzatnál elbeszélgetésen. Ami

szükséges, az most egy garanciavállalási nyilatkozat, melynek szövege nem változtatható
meg. Annak ellenére, hogy a társaság jelenleg felszámolás alatt van, ezért garanciát nem tud
vállalni az önkormányzat.
Javasolja a szükséges határozat meghozatalát, támogassa ezt a lehetőséget az önkormányzat,
kéri az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9./2016. (I.28.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 2024-es
XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok budapesti
megrendezésére vonatkozó pályázattal kapcsolatos garanciavállalást.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert – a melléklet
szerinti – garanciavállalás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó László polgármester
Melléklet:
Balatonudvari Község Önkormányzat
Polgármestere
8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.
Tel./Fax:87/449-266
e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balatonudvari 2016. január 29.
Mr Thomas Bach
President of the International Olympic
Committee

[Balatonudvari, 2016. január 29. ]
Thomas Bach Úr részére
Nemzetközi Olimpiai Bizottság Elnöke

Château de Vidy
C.P. 356
CH-1007 Lausanne
Switzerland

Château de Vidy
C.P. 356
CH-1007 Lausanne
Svájc

Dear Mister President,

Tisztelt Elnök Úr!

The Municipality of Balatonudvari joins
with the National Government of Hungary
and the Municipality of Budapest to offer
its fullest commitment to the Budapest bid
to host the 2024 Olympic and Paralympic
Games.

Balatonudvari Község Önkormányzata,
csatlakozva Magyarország Kormányához és
Budapest
Főváros
Önkormányzatához
kifejezi teljes elkötelezettségét Budapest
Főváros pályázata mellett a 2024-es Olimpiai
és Paralimpiai Játékok megrendezését

On behalf of the Municipality of
Balatonudvari I, Szabó László hereby
confirm that the Municipality of
Balatonudvari:

illetően.
Balatonudvari
Község
Önkormányzata
nevében, Szabó László ezennel megerősítem,
hogy
Balatonudvari
Község
Önkormányzata:

- Guarantees the respect of the Olympic
Charter; and

- Garantálja az Olimpiai Charta tiszteletben
tartását; és

- Guarantees that it will take all the
necessary measures in order that the city of
Budapest and the Budapest 2024
Organising Committee (OCOG) fulfil
completely their obligations under the Host
City Contract and other relevant
agreements.

- Garantálja, hogy minden szükséges
intézkedést megtesz annak érdekében, hogy
Budapest,
és
a
Budapest
2024
Szervezőbizottsága (OCOG) minden, a
Rendező Város Szerződésből és más
irányadó
megállapodásból
eredő
kötelezettségének eleget tegyen.

In
addition,
the
Municipality
of
Balatonudvari provides its express support
for the Budapest 2024 Candidature, and
specifically confirms that:

Továbbá,
Balatonudvari
Község
Önkormányzata kifejezett támogatásáról
biztosítja a 2024-es Budapesti Olimpiai
Pályázatot és külön megerősíti, hogy:

- The Games plan will align with existing
national, regional and city development
plans and strategies;

- A Játékok terve összhangban lesz a létező
nemzeti/regionális/városi fejlesztési tervekkel
és stratégiákkal;

- The Municipality of Balatonudvari will
cooperate with the other levels of
government in Hungary to ensure the
delivery by the different public authorities
or entities that will be responsible for
Games planning/delivery and legacy;

- Balatonudvari Község Önkormányzata
együttműködik Magyarország más szintű
közigazgatási szerveivel, annak érdekében,
hogy
biztosítsa
a
Játékok
tervezéséért/lebonyolításáért és örökségének
ápolásáért felelős különböző hatóságok vagy
szervek közreműködését;

- There are no legal obstacles to the
organisation of the Olympic and
Paralympic Games in Budapest.

- Nem léteznek a Budapesti Olimpiai és
Paralimpiai Játékok megszervezését gátló
jogi akadályok.

Yours sincerely / Tisztelettel:

________________________
Szabó László
mayor / polgármester

D/ Szabó László polgármester : a százezer forint fölötti számlák kapcsán a téli védekezésre
megvásárolt útszóró só került 101 e Ft-ba, javasolja a szokásos határozat meghozatalát.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10./2016. (I.28.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az
alábbi önkormányzathoz beérkezett számla kifizetéseket:
- Útszóró só vásárlása: bruttó 101.600 Ft
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások
kifizetésére a 2016. évi önkormányzati költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
E/ Szabó László polgármester : ismerteti, hogy elromlott az aljegyző asszony számítógépe,
sajnos javítása nem gazdaságos, szükséges egy új gép beszerzése, javasolja ennek költségét
biztosítani bruttó 150 e Ft összegben.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11./2016. (I.28.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db irodai
laptop számítógép vásárlását hagyja jóvá a 2016. évi önkormányzati
költségvetés tartaléka terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére és a kifizetésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
F/ Szabó László polgármester : 28 e Ft/ hó összegbe kerülne a gerinctorna, annak
érdekében, hogy a lakosok ingyenesen járhassanak hetente egyszer. A torna áprilisig kerülne
megtartásra, javasolja a költségek biztosítását erre a négy hónapra.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12./2016. (I.28.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési
lakosok számára térítésmentes gerinctorna megszervezését biztosítja
januártól április hónapokban, melynek költségét 28 e Ft / hó összegben
biztosítja a 2016. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére és a kifizetésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
G/ Szabó László polgármester : időközben felmerült a rendezési terv módosításának
kérdése, melynek kapcsán átadja a szót a főépítész asszonynak.
Kéri Katalin települési főépítész: korábban 2014.évben vízparti területek csoportos
telekalakítási kezdeményezését támogatta a képviselő-testület a 200/2014-es határozatában. A
folyamat most folytatódna oly módon, hogy a rendezési terv módosítását lehetne elindítani
ennek a kérésnek a rendezésére. Erre készült egy rövid írásbeli előterjesztés, melyet most
kaptak kézhez a képviselők.
Szabó László polgármester: ismerteti az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, majd
kérte a képviselő-testületet a határozat elfogadására.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13./2016. (I.28.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos
HÉSZ módosítását határozza el a Balatonudvari 717/1., 710/12, 710/20,
710/21, 710/23. hrsz-ú területek csoportos telekalakításának rendezése
érdekében, a zöldterületek áthelyezése tárgyában a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 36.§-a szerint ún. teljes eljárásban.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a tervezői
árajánlat megkérésére és a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szabó László polgármester: a rendezési terv módosításával kapcsolatban felmerült egy
lehetőség, mely a kempinget érintheti, nevezetesen a kemping területének átsorolása
lakóházas övezetbe, és oda családi lakóházas park építése. Ez több előnnyel is járna a
település számára. Lehetőség lenne arra, hogy új telkek kerüljenek értékesítésre, családok
beköltözésére, akár az új lakástámogatási lehetőségek igénybevételével. A terület

beruházónak történő értékesítésével olyan mértékű vételár jöhetne az önkormányzat számára,
melyből a további tervek megfinanszírozhatókká válnának illetve jelentős tartalékalap is
képezhető lenne. Az építkezésekkel pedig a helyi adóbevételek is nőnének, biztos többlet
forrásként.
Kéri Katalin települési főépítész: elmondja, hogy ennek a lehetőségnek a támogatása esetén
a HÉSZ módosítása, csak az övezet módosítása okán néhány hónap alatt megtörténhetne. El
kell azt is mondani, hogy a jelenlegi HÉSZ átfogó felülvizsgálatára is mindenképpen szükség
van, annak érdekében, hogy az új jogszabályoknak megfeleljen. Ennek a határideje 2018. jan.
1. Ebből kifolyólag a HÉSZ módosítás három szálon futna, az első a zöldterületi rendezés, a
második a kemping övezeti átsorolása, a harmadik pedig az átfogó felülvizsgálat folytán. Az
átfogó felülvizsgálat mindenképpen átnyúlik a jövő évre, a másik két módosítás az idén
sikeresen befejeződhet. Az esetlegesen fellépő nehézségek pedig nem akadályoznák az átfogó
módosítás lefolytatását.
Szabó László polgármester: felkéri a települési főépítész asszonyt, hogy a februári ülésre a
kemping övezeti átsorolásával kapcsolatos HÉSZ módosítás előkészítésére készítsen
előterjesztést, a március végi ülésre pedig az átfogóról ugyanígy.
H/ Szabó László polgármester : végezetül az alábbi tájékoztatásokat szeretné adni:
megérkezett a vizimentősök idei évi ajánlata a strandi vizimentési munkálatok ellátására.
Sajnos a szolgáltatás díját nagyon nagymértékben megemelték, a tavalyi 8.164 Ft + áfa / fő /
napról 13.600 Ft + áfa / fő / napra. Ez az összeg nagyon jelentős emelkedést hoz a
költségekben, ezért kéri a képviselők esetleges javaslatait a szolgáltatás ellátásra vonatkozóan.
A másik tájékoztatója, hogy a vis maior pályázat kapcsán az államkincstár határidő túllépése
miatt döntést hozott a támogatás visszafizetése tárgyában. A döntés megfellebbezésre került,
bízunk a fellebbezés jóváhagyásában. A további fejleményekről tájékoztatni fogja a
képviselő-testületet.
Kéri Katalin települési főépítész: végezetül szeretné tájékoztatni a képviselő-testület, hogy a
ravatalozó tervezési ügye kapcsán felvette a kapcsolatot egy mesteriskolai képzéssel. Mivel a
legutóbbi egyeztetésen a tervpályázati lehetőség nem nyerte el a testület tetszését, ezért
beszélt egy tervezői csoporttal. Ez a mesteriskolai képzés már végzett tervezőket képez
tovább, ők végeznek olyan tervezéseket, melyeknek díját a működésükre költségként
számolják el. Lehetőség lenne arra, hogy egy tervezői work shop keretében egy hétvége alatt
több mesteriskolai tervező munkálkodása eredményeképpen ötletbörze keretében
megtervezésre kerüljön a ravatalozó. Az eredménye az lehet, hogy a legsikeresebb ötlet terv
megvalósítására kötnének szerződést, az ötletet tervi szinten elkészítenék. Az engedélyezési
terv költsége kb. 300-350 e Ft, a kivitelei tervé pedig kb. 400-450e Ft lenne. A work shopot
május 23-i hétvégére tudnánk megszervezni, nem kérnek semmit csak szállást és ellátást arra
a 2,5 napra. Amennyiben ez a megoldás elfogadható a testület számára, megkéri a csoportot,
hogy küldjenek szerződés tervezetet.
Szabó László polgármester: megköszöni az utánajárást, ez a megoldás véleménye szerint
elfogadható lehet, kérte a főépítész asszonyt, hogy tegye meg a további intézkedéseket.

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést
20.10 órakor bezárta.
K.m.f.
Szabó László
polgármester

Az Mötv. 86.§ (1) bekezdés alapján a jegyző megbízásából a képviselő-testületi ülésen jelen
lévő aljegyző, aki a jegyzőkönyvet vezette:

dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző
Az Mötv. 52.§ (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet aláíró jegyző:
Németh Tünde
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Rolkó Gábor alpolgármester

Jánosi Attila képviselő

