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8./ Egyebek
o Alapit6 okiratok m6dositdsa
1./ Tdj6koztatd a kdt fitds kdziitt tett fontosabb intdzked6sekrdl6sBesz{mol6 a lej*rt
hatr{ridejti hatdrozatokrdl
dvesbesziirnol6ll6sdn.
o R6sztvettema MagyarOnkorminlzatok Szovetsdge
0m6szdnekfinanszirozisfira.Ez
o Beszereztemegy ajdnlatota Bdrzssnyligeticsatomadpites
eset6n kedvezl6nyes
konstrukci6,
ami
a
megvaldsul6s
egy el6takarekossAgi
rdszletfizet€stis biztosit.
o Elkdsziiltek a rendezdsitew mddositasrinaka dokrnnentumai.Ezek az iidtl6tertleJ egy
rdsz€nek lak6dvezetbe vonrisrihoz sziiksdgesek.A tervek felhaszr6l6s6val tov6bb
eljrinis.
folytat6dik az engeddlyeztetdsi
megldrtdnt.
kultuftilis progamok egyeztet6se
o A 2008.dvi teleptiLl6si

o A Kisvonat vdgrillomds6s kdrnyezetdnekfejlesztesitervei elkesziiltek.Jelenlega tervek
zajlik.
6s dsszehangol6sa
egyeztet€se
o B-drzsdnyligetivillamoshal6zat b6vitds t6ti id6szakra tewezett szakaszaelkdszalt. A
rendkivtiilneh6zterepviszonyokpr6brlratett6k a kivitelez6t, de a munkalatokathiMtlanul
elv6gezt6k.
o R6szt vett€m az Ipoly 6s a Duna vizes dldhelyeinekterm€szetuddelmibemutatdsads a
hataron 6tn1.gl6 Natura 2000. monitoring rendszer kialat{tdsrlra megrendezetlzhrb
konferencidn.A konferencidnsz6bakerff1t a kismarosi Kis-Duna mocsarasteriilete is.
Kdrtern a Duna-Ipoly Nemzeti Park jelenldv6 szakembereit,hogy adjunk be ktizdsen
pillyiuatot a holtag rehabilitaci6jtira.Ez a teriilet egy6bk6nta Duna fels6 szakaszdnak
lgytt "ttutuit*gO* leggazdagabbtefilete. A szakemberekfontosnaktart16k,hogy ez az
az utbkor szAmita.
6t6 esbk6tOhelya jelenlegi vagy enn6ljobb szintenmeguraradhasson
A testiilet egyhangulagtudomrinulvette a t6jdkoztat6t'
2.1Az ilnkorm{r.yzat kOltsegvetGse
2/A. Az iihkormdnyzat 2008.€vi kiilts€gvet6se
rdszletesen6tn6zti& igy mostcsaka f6 sz6mokatismdtlemmeg:
Ft
bev6tel:287.889.kiad6s: 323.039.-Ft
35.150.-Ft
mtkrid6sihidLnY:
talatunk a mellekleteke utal6st,de aznincs itt.
Hivert G{bor k6pvisel6:A keilts6gvetdsben
Herth Gusztfvn6 penzflryi vezet6: Igeq el6bb a vdgleges szamokat kell elfogadnia a
testiiletnek 6s ez utan tudjuk elkdszitenia melldkleteket,ami kb. mdg t heti munk6t vesz
ig6nybe.De ha e1k6sztil,mindenki kap egy pdldinyt'
Lisd6fi Krlroly k6ovisel6:
l. Az 6vod.iqal€s a Mflvel6d6sihitznii a kdznzemiszdrnl6kemelkedtek- miert?
2. Az iskoldnal6 mill. Ft a kiilonbozet?
3. Kozvillr6szv€nyv6sirl6s?
\--

Herthnd6sKrebszn6odnzrigvivezet6k:
l. Tavaly nem volt m6geg6sz6vbena Miivel6desi hin, az fvodinhl pedigbeldpetta konyh4
amit mdg mi {izetiink.
2. Az iskoftindl4 f6 rdszdrejubileumi jutalpm lett betervezve.
3. Az ELMU-vel felbontottuka szerz6ddst,6sigy 9 mill. Ft-ot kellett volna kifizetniiLttk,de a
KOzvill {tvatlatta ezt atafiazhst,cser6bereszvdnyeketv6srkolhatunk3 6vre.3 dv utrin
pedigvisszavdsiiroljat6ltink. A ldnyegeennek,hogy a tartozast3 rdszletbenfizethetjiik ki.
K6rem a szavaziista kdlts6gvetdsirendeletr6l:
PoldaufGibor poledxmester:
(10:0) megalkottarendelet6t:
A testtirletegyhangirszavaz6ssal

sz O.R.
1/200S.(tr.21.)
KismaroskdzsdgKdpviseld-testtiletemegalkottaaz Onkormrinyzat
6sIntdzmdnyei2008.6vi kdltsdgvetds€r6ls2616rendeletdtaz
aldbbi frszrirnokkal:
a.) lqadAsiSosszeg 323.039ezerfqpint

3
b.) bevdtelif60sszeg287.889ezerforint
c.) a miikod6sihi6nyosszege35.150ezerforint
aj egyz6ktinlvmellekletetk6pezi.
A rendeletteljessztivegezdssel
.6vi kdlts6gvet66nekm6dosit:lsa
2/8. Az dnkormSnyzat2OB7
6ee1JanosPB elnOke:
utoljdra m6dositanunkkell meg a 2007. 6vi krilts6gvet6siinketis. Ahol meglakaritfs volt
onnan 6tcsopofiositasokathajtottunk vdgre es igy a kordbbi k6lts6gvetdsihi6ny ldnyegdben
a PenziigyiBizotts6gjavasoljaa testiiletnekelfogadasraa m6dositast.
megszfint. Osszegezve
A testiilet egyhangh szavaz|ssal( 10:0)megalkottarendeletet:
2t2MS.(IL2l.\ sz O.R
sz. 2007.6vi
a212007.{11.22.)
KismarosK<izs6gOnkorm6nyzata
koltsdgvetesirendeletetaz al6bbi f6szimokra m6dositja:
a) kiaddsifS6sszegdt 362548 ezerforintban
b) bevetelif60sszeg61362548ezerforintban
rillapi{ameg.
k6pezi.
a j egyz6k6nyvmel16k1et€t
A rendeletteljes szdvegezdssel
3./ SZVISZm6dositrisa
megfelel6enjavasoljuk az
dr.Cseri Tibor kdries"yz6:A KDzigazgatisiHivatal 6szrev6teldnek
javasolja
elfogadrisra.
SZMSZ m6dositdsit,mely m6dositiistaz UgyrendiBizottsdgis
Annyi kiegdszitdstteszii'nkm'g hozzh,hogy a polg6rmesteregyetertdsdtki kell kdmi, ha az
iskola vagy az 6vodaql munkaerdtveszfel.
Hivert Gdbor k6pvisel6: a polg6rmestemek cimzett levelek iktatrisra keriilnek? termdszetesen.
A testrilet8 f6 ige4 1 f6 nem ds 1 f6 tart6zkod6sdvalmegalkottarendeletet:
J/2008.(tr.2I.)
sz.O.RKismaroskcizsdgkdpviselb-testiiil
etea 7/2000.$1X.21.) sz.
- SzervezetidsMiikdddsi Szabflyzatdrdis2616- rendeletet
a melldklet alapjdnm6dositotta.
a jegyzdkonyvmell6kletdtk6pezi.
A rendeletteljesszdvegezdssel

4.1V izitdii rendelet m6dositdsa
dr.Cseri Tibor kdrjewz6: A rendelet[nk-csaka 2007-es6we vonatkozott,de ezt mindaddig
fize{uk, amigleszvizitdij.
(10:0)megalkottarendelet6t:
A testtiletegyhangri
szavazdssal
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sz.O.R.
4/200s.(n.21.)
a
KismarosK6zs6gOnftormanyzatKdpvisel6-testiiLlete
szol6'
trirnogakisr6l
60 dvenfeliilielnek nfujtand6 vizitdtj
s/2007.(IV.19.)sz.rendeletdtaz al6bbiakszerintm6dositotta
az aldbbiakta m6dosul:
A rendelet1. $ (2) bekezddse
az Onkormrinyzataz adott trirgydvben,az els6
<isszegdt
A vizitdij triLrnogatas
husz alkatommal, a helyi hfziorvosn{l igdnybe vett szolg6}tat6sesetdntdriti
meghatfuozottakrdsz6re.
meg az (l) bekezd6sben
az aldbbiafuam6dosul:
A rendelet2. $ (2) bekezddse
A vizitdij t6rnogatrisdsszege300 Ft'/alkalom. Egy k6relmez6nekegy 6'vre
legfeljebb6.000Ft. vizitdij tAmogatasadhat6.
az aldbbialcram6dosul:
A rendelet2. $ (3) bekezddse
A kdrelmeket a szolgaltatdsig6nybevdtlet kdvet6en folyamatosan lehet
benyujtani. A trirgy6vet megel6z6 dvben ig6nybe vett szolgriltatfs dijdnak
visszatdrit6seir6nti k6relmekettdtgy 6v februir 28. napj6iglehetbenyujtani.
a jegyz6kdnyvmelldkletdtk6pezi
A rendeletteljes szdvegezessel
5./ K6pvisel6k tiszteletdiidr6l sz6l6 rendelet m6dositdsa
Dr. Cseri Tibor k6rjeg.vz6:A kdpvisel6ktiszteletdijanak,valaminta polgdrm€sterds
miatt v6lt sziidrsdgessd.
alpolgdrmesterilletndnydnek m6dosit6saaz illetm6nyalapemelked6se
Kondotosi Lfszl6 aloolstrmester:ldnyegenez egy automatimrus,mefi vdltozott a jogszabdly.
kb. 1500.-Ft.
mennyia ktildnbsdg?
V6evdriGy6rqyikdovisel6:saiLrnszakilag
(10:0) megalkottarendeletdt:
A testiiLletegyhangirszavaz6ssal
5/2008.(IL21.)sz. O.R
KismarosKdzsdgOnkormdnyzatKdpvisel6-test[letea,,Telepfll6si
k€pvisel6k tiszteletdij6rdl ds termdszetbenijuttafiisdr6l szdlo" 2/1996.(IIL06.)
sz. rendeletetaz aldbbiakszerintm6dositotta:
A rendelet2. $-aaz al6bbiaka vAltozik:
A telepfil€sikdpvisel6ktiszteletdija:
A telepnldsik6pvisel6ktiszteletdija2008janutu 1. napj6t6l
brutt631.900-Ft/h6.
A rendelet2008.janudr 1-6n16phatalyba.
ajegyz6konyv mell6Hetetkdpezi
A rendeletteljes szdvegez6ssel

6.1Polgdrmester 6s az alpolgirmester illetmdny6nek meghatrirozfsa
A testiilet egyhaagri szavazdssal(10:0) hozta meghatirozatifi'.
9/2{X}8.(II.21.) sz. KH.
Kdpvisel6+estiilete
KismarosK0zs6gOnkormanyzat6nak
janua
1.napj6t6l kezddd6en
a Polgarmesterilletrnenyet2008.
425.200.-Ftlh6, kolts6gatal:inyft127j45 Ft.lh6 dsszegbeniitrlapif,ameg.
Hatdrid6:azonnal
Felel6s:Polgiirmester
A testiilet egyhangu szavazdssal(10:0) hozta meghalbrozatifi:-

sz.KH.
1ol2{X}8.(tr.21.)
Kepvisel6tsstiilete
KismarosKozs6gOnkomr6nyzatrinak
az alpolg6tmesteritetneily6t 2008.janu,inl. napjit6l kezd6d6en
63.780- Ft/h6 dsszegbentiLllapitjameg.
Hat{rid6: azomal
Felel6s:Polgiirmester
7.1 2008. 6vi kiemelt rendezvdnyek
Pint6r Tii,nde Kultwdlis bizotts6q ehoke:
A 2008. dvi programokat osszefl[tottuk, ds minden rendemdnyhez nevertiik ki egy felel6st
1S_

; szep,gazdagprogram.
: csakegy megiegyzds,a telap6 helyettszerepeljen- mikulds!
KondorosiLiiszl6 alpolgiirmester:az internetenmifufenn vannaka programok,6s fel lehet
hivni a szomszddos
kdzsdgeket,hogy a nagyobbrendezv6nyekid6pontj6tegyeztessilk.
PoldaufGibro pole6rmester:K6rem a szavaedsta 2008.€vi programok6l.
A testtiietmeghoztaegyhangir(10:0)hatdrozatdt:
l1ll2ffi8. (II.21.) sz KH,
KismarosKrizsdgOnkorm6nyzatKdpvisel6-testtileteelfogadta
a 2008.6vi kiemelt rendezvdnyekr6lszti16t6jdkoztat6t.
Hatri'rid6:folyamatos
Felel6s:polgdrmester
8./ Egyebek
PoldaufG6bropole6rmester:lsmertettea hatirozati j avaslatot(melldkelve)
o Cstalakozrlslster-Granumhoz
A testiilet 9 Ib igen 6s 1 fii tartozkod.isamelletf meghoztahatirozati$:

6

t2tnm8.flL21')sz.KH.
KismarosKdzsdgOnkormdnyzatKdpviselGtestiileterigy diintOtt'
hogy nem kivrin csatlakomiaz Ister-Granr''mKorl6tolt Felel6ss6gf
Eur6pai Teriileti EgyiittrnffkddesiCsoportosulashoz'
Felel6s:polgdrmester
Hat6rid6:folyamatos
Alanitd okiratok m6ilositrisa
A kfiltsdgvotesiszewekfj igazatt osztAlyozsi 6sbesorol6siszrirnaivdltoztak,ds eztkell a
mi alanitookiratainkonis dtvezetni.
A teitulet meghoztaegyhangu(10:0) hatirozatit:
13/2008.(tr,21') sz.KH.
KismarosKtizsdgOnkormfnyzatKdpviseldr-testiilete
a koltsdgvetdsiszervekrij dgazatiosztalyozfsi6sbesorolAsirendj€rdl
sz6l6 800512007sz.PM t6j6koztat6alapjanelfogadtaaz alaptitokiratokratett
m6dositrisokat,melyeket az alapit6 okiratokbanis 6t kell vezetni'
Ennekmegfelel6enaz alapito okiratok az alibbiakkal egdsztilnekki:
Efligg@Eg:

A kdrjegtzdsdgalapit6ia dsfenntart6ja utdn'.
A k6rjegyz6sdgsznMgazata! 841105Hetyi Snkormdnyzatolq
valamint tiibbc6ltl kist6rs6gi trirsulisok igazgatrisi
tev6kenys6ge
szakfeladata:751153

utdn:
Kis More{ Ovoda: 3./ Alaptevdkenysdge
Sr.tkfigazata: 851020Ovodai nevel6s'
szakfeladata: 801115
elsd bekezddsutdn:
3./ Alaptevdkenysd.ge
oktatiis
852010,{lapfok{
szzbgazata:

Vilcsek Gvula Alt.iskola:

Miivel6d6siEdz: Alaptev4kenysdgtidn:
Szak6gazataz9329ffi Mdshovd nem sorolt egy6b
sz6rakoztatris,szabadiddstev6kenyo6g
Hatdrid6:folyamatos
Felel6s:polgrirmester
'IELEF.AZ. megv6tele
nyilt arra,hogya TELEHAZ-aI12,5mill.
Lehet6s6gti'nk
PoldaufGriborpoledrmester:
Fi=rt meg"mAroful.Ihaz ugyanngy mukoanetovdbb,tsazrillaEreg6v6.
uk azateptteset.
Az uJ
elvegzik.Ha pdlydzatotnyeriink16.akkormegkezdj
munkdlatokat
majd.A l6nyeg,hogy
iialetekkelis miikodhetne
ineatlanesetleeszols6ltat6lelleeeel,
hoziunklEtre,amit brirmikor el tudunkmajdadni.Ez is egy
olian ineatlan-vaevont
6s
a lakossdgot
Az ingatlanv6sdrldsr6l
otvaninEatlanvafron lennemint a cs6nakhdz.
mi legyenbenne
hogymi az elkepzelesi.ik,
keilenedrtesjteni,6skikemi a velemenyilket,
OgelJiinoskepvisel6lHorv6thOddn6 mill. Ft-ertviisiiroltaaz ingatlant.Most 12.5 mill
Ft-r6l lemondott.En6l a nemesgesztusr6lmindenk6penkellene
F6fttIeT';ili.
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jelleggel
is tdmogat6
egyujs6gcikketirni. Es rigygondolom,hogy-a kdpvisel6knek
hogya kdpvisel6kis t havi
Arra gonciolrunk'
tEitene& rigyhtizkapcsol6dnja.
lernondhatn{nak.
tiszteletdiiukr6l
h6z"nemkerul
hogyez a,,nevezetes
V6qvdriGvdrwi kdpviselo:Nagvon6rii'16k,
mert esetleg
a
cikket
ird
meg
ezt
marad.
Jrinos
vaevbna
ia6ffiTffie.ffieilfalu
a Kismarosi Alapitvdnyon
mrliok is trfunbsatniszeretnekezt a kezdemdnyez€st
kereszttiLl.
KondorosiLdszl6alpolgrirmester:T6mogarri hrdomcsak,hiszenGy a falu "r6gt
tOrponga" ismet azbnkormriayzatkezel€sdbekeriilne.Ezzel a vdsarlassalmindenki
csakj6l jdrna.
aTELEIIAZ megvlsarjlilsfuil,-azOddn
PoldaufGibor polgrirmester:Kdrem a szavazdst
onzetlenmunkdjrinakelismer6sdrea kds6bbiekbenmdgvisszat6rtimk.
A testiilet meghoztaegyhangu(10:0) hat6rozatr{:

14lnffi8..Wlr.)szKH.
KismarosKdzs6gOnkormrinyzatKepviseld-testiilete12.5milli6 Ft-drt
megv6sdroljaa TELEHAZ 6pilletdt.
Egyirual felhatalmazzaapolghrmester!hogy a h6zadris-vdtel€vel
kapcsolatbanelirirjon.
t{atdrid6: folyamatos
Felel6s:polgirmester
o 6voilai plusz csoport beinditdss
poldauf Gdboroolpdrmester:A februar.6-irendkivtili iil6senis tdbbenfelvetettdkaz 6vodai
igy kerem az intdmrenyvezet6ket,1' sZMK-t,
ffit'ksegesseg6t.
a kdvetkez6tesl0lebiilesre.
Esajegyi6t, hogyegymindemekiiet'edtianyagotk6szitsenek
A testuletmeghoztaegyhangu( l0:A) hatirozatAt:

1s12008.
[tr.21.]sz.KII.
K6pvisel6-testiiletefelkdrteaz
KismarosK6zsdgOnkormri'nyzat
intdmrdryvezetdket,hogy a mfrciusi testiileti tildsrekdszitsenek
- egy mindenrekiterjed6,kdltsdgvonzatokattartalmaz6anyagotaz 6vodaiplusz csoport szeptemberibeind:itisahoz.
Hat6rid6:folyamatos
Felel6s: polgrirmester
o Fakivigis a B6res riton
PoldaufG6borpolgdrmester:
Kdpvisel6-testtilete 8912007.(D(13.) sz'
Kismaros K0zs€g
hatttozathval felk6rte, a hivatalt, hogy a Bdles 6t melletti nyrirfasort
szak6rt6velvizsgdltassameg.
Amennyibenrigy itdli meg a szakdr't5,hogy a fak kiv6gsa sziiks6gesa
balesetveszdlyelkeriilese 6rdekdben,a szakv6lemdnybenfoglaltak

figyelernbevdtel6vel az dnkorm6nyzat tegye meg a sziiksdges
A kiv6gott fak helyetttelepitsenuj fakat'
int6zked6seket.
megkaptuk.K6rem a szavaz6st.
vizsgrflatot
A szakdrt6i
ogel Jrinosk6pvisel6:a vasriti 6tjrlr6nil balra a szuttai irtn61(6rokban)is van 3 fa,
amit ki kellenevdPi.
L6szlf6fi Krl,rolykdpvisel6: A fli,k telepitds6ta cserkdszekszivesenvdllaljak.
PoldaufGrlboroolqirmester:
eh6kdt, hogy 2 hdtenbelfll n,zzik meg hogy hol van
@
mds.kivds6srav6r6fa.
- OeEtJano-s
kepviself tarsamatpedig kerem,hogy a flik p6t16sfuaa
facsemetdketszerczzebe.
Vegv*i Gy6rgl'r: valamint m6g a kismarosirijszll6fteknek elmaradt
di6f6kat is szerczzebe.
A testdlet9 fd igen 6s I f6 nem szavazathvalhotumeghatrirozat6t:

(tr 21.)sz KH
16/2m8.
a polgiirmestert'
Kismaros K6zsdg Kdpvisel&test8letefell:n;talmazza
ny6rfasor
rlt
melletti
hogy a szak6rt6i engeddly alapjin a B6res
kiv6gdsft rendelje meg 6s gondoskodjona kiv6gott t[k helyett i{ flik
telepit6s6r6l.
tovabta a Patak Venddgl6 alatti i6tsz6ter kitiregedett
- ny6rl6jit is vdgassaki.
balesetveszelyes
Felel6s:polgiirmester
Hataridd:folyamatos
Papirgyiijtes
Osel J4noskdpvisel6:javaslom,hogy pr6bajelleggel az dsszekotegelttijs6gok
<isszegyfijt€sdt
szervezzik meg,€sazt az iskoldsokdsszeszedhetndk.
Vdgvari G-vofg.yik€pvisel6:mindendvbencsinrilunkaz iskoldsokkalpapirryiijtdst. irjuk
be az rljs6gba,hogy ilyen felvet6svan, 6sigenyli-e a lakossfg hogy tdbbszdris legyen
dventepapirgy&jtds.
TEF hatdrozatok:
Czilik Ede TEF elnoke:(a hatrirozatijavaslatokatfelolwsta - melldkelve)
A testuletmeghoztaegyhangu(10:0)hatarozat6t:
1712t08.(IL21') sz. KH
tervezendd
KismarosK<izsdgK6pvisel6-testiileteaz IEFAG Zrt. tervezesdben
jetff
ha
KMOP-2007-3.11D
ives ri,llom6sdptlet6pites6ttimogafa akkor, a
p^lydzatbenyujtrisiloz sz[ksdgesd'ner6biztosirasframegAllapodissztiletext
az onkormdnyzatdsaz IEFAG Zrt. kdzdtt }fa megallapoddsnem sztletik,
alrtor azipfflettomb kiils6 megielen6siform6janemv6ltoztathat6meg.

* a tiszta iogi helyzetmegteremtdse
Felk6ri a testtilet a PolgiiLrmestert
6rdek6ben* a butiksor eladisaiigy6benfolytassontdrgyakisokataz IEFAG
Zrt.-vel.
Ert6kesit6s
esetdnjavasolja
a testrilet,hogyajelenlegibdrl6ketel6haszonbdrletiszerz6desillessemeg.
Hat6rid6:folyamatos
Felel6s:polgirmester
A testiilet meghoztaegyhangu( 10'.0)hatirozatd,t:
1812008.
(IL21.) sz, KH
KismarosKrizsdgKdpvisel6-testiileteaz IEFAG Zrt 2 v6gdnyosvonat-trirol6
dpitds6ttamogatja,6sa jritsz6tdr3 m-estertiletenekatmin6sitesdt
kezdpmdnyezi.
Egyben elfogadja az Erd5szet felajrl'n16sdt,miszerint az |tadott teriilet6rt
qserdbenkosiirlabdapilyrit, korcsolyap61y6t6pit, valamint a megbolygatott
n0vdnyeketvisszatelepiti.
Hatiridti: folyamatos
Felel6s:polgdrmester
Kdvetkez6hatdrozatijavaslatunk:
a TEF bizotts6g javasolja a Kdpviseld-testiiletnek azt, hogy a
i5/2007.(K.15.)sz.rendeletdben
szerepldazAdyE. sorvonatkozdsiiban
a i2
tonna dssztdmegkeriiljOn m6dositasraI2,5 tonnina, mivel az Ady E. u.,
teherbir6sa
megfelelb.
Az it iilagitban a 12,5 tonna dssztdmegu- havi egy kdt alkalommal gdp.ld,rmiivel
trirtdn6ig6nybevdtelkdvetkeztdbenkikosod6snem keletkezhet.
Dr. Cseri Tibor ko{ee.vz6:Ez a javaslatrendeletm6dositristig6nyel.A kdvetkez6tiLl6sre
el6kdszitem.
Krlvetkez6hatiirozatijavaslatunk:
(10:0)hatarozatSt:
A testiiletmeghoztaegyhangu
19/2008.(IL21.) sz.KH
KismarosK6zs6gKdpvisel6-testiilete
a Harangvir6gu., Csendu., Tdlgyes
u., Ag u., Folyond6ru., Ag u., Lejt6 u., Ohegyiu., Eper u., Oregsz6l6u.,
valamint az Oregsz6l6 utc6b61nl16 gytiinolcs elnevezesiimagrinutak
esetebena fttldk6bel helyefi l€gkibel 6pites6reabbanaz esetbenad eseti
felmentdst, ha a bama szinii pdrgetett ,betonoszlopokraa szigetelt
szabadvezet6kmeg6pit6s6hez,ha az ELMU Ztt. az elekftomosh6l6zat
mell6 a k6beltdv6hal6zatki6pit6sdtis engeddlyezi.
Hatririd6:folyamatos
Felel6s:polg6rmester
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A testtiletmeghoztaegyhangu( 10:0) hat,irozatft:
2U12408.(IL21.) sz KH
Kismarosk0zsegKdpvisel6-testtiilete
az Ohegyiu., Eperu., Oregszdl6u.,
gyiimdlcs €lnevezesii mag6nutak
nyil6
valarnint az Oregsz616utcdb6l
esetdbena ftildkibel helyett l6gk6bel 4pit6s6reaz allrJc,biak
szerint eseti
felment6stad:
A lilvlati fejlesztdsekfigyelembev6telemiatt az F,LMU Zrr. az Oregsz6l6
fton 16v60,20 kV-os oszlopsortszihtessemeg.
A rekonstrukci6smunkrik sonin a 0,20 6s 0,4 kV-os h6l6zatot kdz s
oszlopsoronhelyezzeel ajelenlegi 0n4kV-os h6l6zatnyomvonal6ban.
A bama szinfi p<irgetett beton oszlopok - amennyire lehets6geskertiljenek az ingatlanok telekhatrirdhoz,annak drdekdben, hogy a
kdzteriiletb6la lehetsdgeslegkevesebbhelyet foglaljrik el.
ir6sban nyilatkozzon az ELMU Zrt andl, hogy az elellromos hiildzat
me1l6a kdbeltdvdhdl6zatkidpit6s6tis engeddlyezi.
Hatd'rido:folyamatos
Felel6s: polgiirmester
A testiilet meghoztaegyhangi ( 10:0) hatirozati$:
LIJ0$W. (tr 21.)sz.KH
KismarosKdzseg Kdpvisel6-testuletefelkdri a Polgiirmestert,hogy vegyefel
a kapcsolatota rendezesiterv tervez6ivel6sk6rje meg,hogyaz aldbbi
6tvezet6seket
vezessdk6t a mostkdsziil6rendezdsitervben:
Az Oregsz6l6 alatii mezlgazdas6girendeltetdsfif6ldteriiletre a szab lyozSsi
tervlaponkertljrin bejel<ildsre
az Eper utca folltaris6ban a Mdly ritig 16,00m
epitese161elzri,rttertilet.
A Svijci ft;ldre a Monostor tt 6s a 0197 hrsz-ri ft kdzdtti teritletre csatolt
jel<iltek szerintkeriiljdn jel6l6sre 16,00m 6pit6se16lelzrfu:t
tdrkepszelvdnyen
jkv-h6z csatolva)
terti,let.(tervlap
Az Oregsz6l6ttton az it szabilyoz6siszdless6ge
16,00m legyen.
A bedpitesioldalhatiir az Oregsz6l{iriton, ha az ingatlannalszemben61lunka
bal oldal legyen,a V<irdsmartyuton pedig ajobb oldal.
Az Oregsz6l6riton az elfkert m6rt6ke a szabrilyozisi vonaltdl min.
10,00m legyen.
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A Vdrdsmarty rlton az el6kert mdrtdk6t szabiiyozitsivoflaltdl min. 10,00 m
max. 15,fi) rn legyen.
A MG rendeltet6st ter[leten, ha a foldterfllet merete lehetdvd toszi a
lak66piidetdpitdsdt,akkor a lak6epiiletmax. 120m2.
A Patak melletti j{tsz6t6rMl 3 m sz6les z$ld teriilet keriljdn vasrlti
terff Ie116dtmindsit6sre.
Hatdrid6:folyamatos
Felel6s:polgdrmester
PoldaufGibor oolgriLrm.ester:
Amennyibennincs tdbb €snev€tel,alkor kdszondma
megielendst,6saz ii{dsilnketzdrt iil6s keretdbenfolytatjuk.
222ffi8.(IL21.) sz"tlE
Kismaroskrizsdgkdpvisel6-testulete
zrirt iildsenfolytatja
munk6jrit.
Hatdrid6:azonnal
Felel6s:polgdrmester
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