Jegyz6kiinyv
K€sziilt: Kismaros k6zs6g kdpvisel6-testiiletenek2008. szeptember11. napjdn megtartott
ulesdr6l
Jelen varurak:Czilik Ede, Kondorosi Lrisz16,Hivert Gdbor, Moor R6berq Phter Tunde,
WiesnerEva k€pvise16k,PoldaufGdborpolgdirmester
dsdr. CseriTibor korjegyz6.
Poldapf G6bo{ oolg6rmester: Megrillapitotb, hogy a teshilet hatrirozatk€pes.mivel 6 6
kdpvisel6jelen van. Jeryzdkdnyv hiteleslt6nekMo6r Rdbert ds Pintdr Tiinde kdpviseldket
javasolta, aziil6s menetea kiadott napirendtdleber6, a 4. napirendipontotNyuli Edinak6rte,
hogy vegyik el6re, majd a villanyhil6zat bdvltdsdvelkapcsolatostdjdkoztatdttart Ruff Jdnos
6s BerkesRobermddsaz egy$ekben is lesz ajegyz6 irmak ket kiegdszitdse.A napirendre6s
a hiteleslt6kszemdlydrekdrte a szavazfut,melyeta testiilet egyhangrllagtudomdsulvett
1.1OktatAsiIntdzrndnyekhelyzete- szemdlyidstdrgyi ftlt&elek, statisztilai adatok
- 2007i2008-atan€v
- 20A8/2009anevi tervek
El6ad6:intezmdnyvezet6
2.1Tij$toztali a brirzsrinyligetivillanyhal6zatb6vitesselkapcsolatosan
El6ad6:RuffJdnos dsBerkesRdbermd
3.lTiidkoztatd a kdt fllds kdzdtt tett fontosabbint€zkeddseladldsBeszrimol6a leirirt
"
hai.lridejt hatirozatoh6l
El6ad6:polg&mester
4./ SZMSZm6dosikisa
El6ad6:polgriLrmester
5./ Az tinkorm{nyzat2008.6vi kdltsdgvetds6nek
I. fdl6vi tdjdkoztat6ja
El6add:polg6rmester
6.i Marus napokel6k6sztiletdr6ltAjdkoztatd
El6ad6:Szervezdbizottsrig
6sKB elnrike
7./ Csatlakozrisa BURSA Hungaricariszttindlip4lyriaathoz
El6ad6:polglrrnester
8.i Egyebek
(praxisjog)
o $aziorvosi ktirzet nuktid6si joganakrirlruhazdsa
Ujsrig
o
i{rarnditlsa
o Szelektlvhulladekgytjt6 szigetekelhelyezdse
o IKSZTpflyizat
o Okno.inym.isolisidljtetel meghatlrozrisa
o Burik Eva mtvel6d€si hiz vezet6hah{'rozottidejfi megbizisa
lJ Oktatdsi Intdzmdnyek helyzete- szem6lyi6stdrgyi felt&eleli, statlsztikal adatok
- 2{XI7/2fi)&* tan6v
- 2008DfiD tandvl tervek
Nyuli Edina Kdzos kdzoktrtAsiint- vezetdie;Megnigahmztakengemds az intdandty egyik
dolgoz6j6\ ami rnir a becsiiletsdrteskateg6ridjit is kimeriti. Ezdrt ma d6lutinra tisszehivtam
egy rendkivfrli trldst az tlgy tiszliadsa drdekeben.Ezdrt kdrkm, hogy a beszdmol6melsd
napirendipontkdnt keniljdn tirgyallsra. Az irdsosbesz6mol6teliuttattama kepviseldkhriz,
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melyben riszietesen taglaltuk az iskoliban ds az 6vodribanfoly6
rmknt. Megkiildtem a
-minden
murikatervet €s a statfiaikai adatokat is - de terr€szetesen
kdrddsie szivesen
vdlaszolok.Annyit tennek m9g hozzis hogy megkezdt0ka kdt inGzm€nymegsz0ntetesdt
6s
az uj int€zm€ny l6trehozdsamost folyik, ruir OM azonosit6nkis van A krizes dolgok az
iskola szabrilyzatriban
szerepelnelgazazaz iskola SZMSZ-6benleszmegtalilhat6.
; Minden bennevan, kerek eg6sz- nincsmint hozzitenni.
A pedag6grsok visszajelzdsepozitiv volt - szakszerfl ds
tirgyszer{1
PoldaufGfbor poki,rmester Jarasolniimegy uj Iskolaszekvri'lasrthsitt,rert az iskolaigazgato
egyik f/ly'azoru sem Mtupedig,ilvarhato, hogy-legyen
@latot
vdlemdnynk
Nvrili EdinaKciz0sktizokhtrlsi int vezetbie:Az SZMK is rijra alakul, denr6g el kell dtinteni
hogy I vagy 2 (1 iskolAs 6s I dvodas) legyen. Szeptembervdgdn lesz a uilasztmriny
tisszehiviis4ahol ddntenekr6la, ez vonathozikaz iskolasedkreis.
Poldauf Gibor polefumester:Felkdrem.a mrisik intdzmdnyvezetdtis, hogy trijdkoztassaa
testfiletetWiesner Eva 6vodave.zet6:
Az irdsosanyagunkkiment, ami kiemelked6,hogy beindult a 4.
nagy bEmhizdsranem volt szii'ksdgcsat'ottiizo paaokat
@6b61
vdsaroltunk. Az SZMK-I61kapott penzenvett[nk
vettfnk jritdkokal lgy a betervezettkeretenbehll
namdtunk.
maradtunk. I8 ovonti
6v6nii 6s 4 dajka dolgozik jelenleg es a btszedbdvitest pilyakezd6l"hel
oldottrammeg.Az elmilt 6vbena bels6 szabdLlyoz6
rendszertkellett dLtdolgoznunk,
ezeketel is
kdszitefii'k Ilyenek voltrak
voltak mint pl,: tffzvddelmi szabhlyzat.
szabhlvzat-munkavddelmi szabhlvzatszabhlyzat,
szabitlvzatszabitlyzat,
gyakornoki szabilyzat, 6vod6shrizirend esdlyegyenldsdgiterv stb. Mrir csak az intdzm6ny
dndrtdkelesiterv& lcell elhdszltentnh az iden. Az udvaron a balesetvesz€hes
balesetvesz€lvesidtekokat
kicserdlttik.
Az 6voda b6vit€s€reaz dregehnapkdziotthonrivalegym. lc6szii,ltmar eg1rterv. Miwl
magasa gyermekl6tszrir4ds virhatoan a jdv6ben sem fog csokkenni (rilland6 bekoltozds
Bdrzs0nyligetar) 6t kellene gondolni az egeszet.Maga a terv sem igazer j6. A testu€rcm
vdllalta, hogy dttervezi csak adjuk meg a sztiksdgeskitdriumokaq hogy miket szeretndnk
valtfiztatnL
KondorosiLriszl6 kepvisel6:irgy tudornhogyaz egy vegigjdtszott, engeddlyesterv.
Lriszldfi

a szavazati

:8fti

PoldaufGtibor.Bql&ttn9$!er:Ige4 azt a tervetingyenkdsziteftdk,de I h6napv6lemdnyezdsre
odavolt advaes s akkor nemkifogrisoltitok meg.
J6 vettiik a jelz€sedel de ezt ne kapkodjukel med most igy sincs 16 p6lydzati lehet6s6g.
Tegyetek le egy javaslatot amit vdlemdnyezaz 6vod4 az SZMK ds minden ott dolgoz6,
penze legyen benne az oregek napkozi otthona is - nem liitom akadflydt, hogy
atterveztessiik.
Kdrema szavaz6stazels6 napAendipontr6l
A teshilet 1 ft tartozkod.isaes 7 6 isen szavazatAvalhozta
mes hatirozatit.
74l2008.(Ixll.) sz KE.
KismarosKozsdgK4pvisel6-testtiletelfogadtaaz oktat,si
intdzmdnyekhelyzeter6lsz6l6tfj€koztatokat.
Flafii,rid6:azomal
Felel6s:polg[rmester

2J Tdj6kozt*t6a bbrzsbnyligetivillanyhSldzatb6vit6sselk*pcsolatosan
Poldauf Gdbor.noldrmester:Mnt ismergtesa BorzsdnyligetiVillanyMl6zat b6vlt6se
zajlou.
SzekercsS6ndords a BdrzsdnyligetiErdekvffelmi Egyesrlletkd:remfikddds€vel
Visszds
S6ndormunk6jit €rtdkelni.kell, mert ha 6 nincsakkornincs hil6?at-b6vitdssem.
kdpetmutataz, hogyaz O inptlana el6tt mfu kidpult a hil6zat 6s rrost valamilyenoknAl
fogva Szekeresur megs6rt6ddttes durva mddon lemondott A honlaprapedig feltette
Berkesnd
magfnmobilsz6mlt,hogyezekutdnazdrintettekOt keressdk
aairg jelenlegi6ll6s,fuolEztk0vst6enkdrtemeey&ij€kozfat{st
I Jdnos

a szavazati

:9f16

energiival
Bertces
R6hertn€m6szak!f6e1fud6:II. 6p.iitem(197db ingatlanelektromos
t0rten6elldt4sa)
2007.04.19.helysdniszemle
2001.04.19.nyomvonalkijeldl€sPolg6rmesteriHivaralban
2$il7. mAjus l74n az dnkormrimyzat
eseti felmentestadott fdldkibel helyett
l€gkdbel€pir€sdre
2007.aqusztus 13-ri.trFolg4rmesterlev€lbenk€rte az EIlt{U+ an4 hogy az
IEFAG Zrt-tbl az erdb igenybevdtel€re
kdrje meg az engeddlytAz engedelya
vezetd$ogiengeddly
megszerzds6hez
sziiftseges
l94n drkezetta hivatalbaaz ELMU levele an6l, hogy a
2007. szeptennber
munkateriilet4taddstnem t{tidk biztosltottnak,mivel ae utak kialakitrlsa,ftk
kivdgdsa mdg folyamatban van" ezit a 2007. juliru 16-6n keh
lry.d'gzll5779l02/200?
szamu szerzbddsfikbenaz ellatAsi hati'ridbt. amit a
Borzsonyligetiek
kotdttek
felbonti6,k.
Erdekkepviseleti
Egyestlletevel
2047. 10.31-6nKivitelez6munkakezddsre
vonalkozdk&elmdtmegkitldte.
Mivel a l&esltesiengpddlya PolgdrmeseriHiydalba a munkakezddsi
engeddly
kdrelembenyujtAsiignemdrkezettmeg ez6rtaz illtalunk2007.10.31-*nkiadisra
keriilt a k0z0tkezel6iengeddlybenkik$tdsKnt el6 ketlett imunt azl hogy a
meg.Kivit€lezd+
kivitelezdscsakjogerdsl6tesitdsiengealely
alapj{n kezdhetO
Berubrz6aztmoddb,hogymegvana letesitdsiengedely.
2008.m{lus 28-dnkelt levdllela Polgrirmester
6rdeletekkel
egyeztetiltfrglralfst
hiv dssze2008.junius l0-re a beruhAz4s
el6remozditisa
tovri'bbfotymrdsduak
drdek6ben
2008.jtlius 2-dnemldkeztet6
megksldesre
kerdltazoknakakik a 2008.jtnius l0dntartottegy€ztetb
targyalisonrdsztvettek.
RuffJdnostdidkoztattra
az egyezte1jJ
tfugyali$olmegielenteket
andl hogya
kdrtalanitdsi
dokumentd,ci&
EI,IvfU-nekmegkddt6kaldirdsra.
Elmonda"
hory a VI-osttem kivitelee€saktor folytat6dhat
tovibb,haa n-estt€m
hi&nyz6p6sn6fukijel$ldsre,valaminta k6rtalanitrisi
eljtudslefolyadara
keriil,dsazELMU kirtalanitds0sszeg6t
dtutaljaazIpolyErd6Zrt-nek.
2008.jirlius 4-dnazelektromos
hildzat dpitdsetirgyiban ismdtehen
helyszlni
szenletArtottunk.A helyszinisaemldn
kddiikkjvitelez6tzrnohogyaz
utakateredetiillapotri.'ra
illitsa helyre,valamintara, hogymivela Riesner
- ameilryibenlehets{ges
-, az
utc{nakcsakaeegyikoldalavanfelparcell6zva
vddelme
irdekdben,a kes6bbiekben
kialakttando
dpitettkomyezet[nk
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esztdtikus
utcakepdrdekdbenpz
oszlopokazingatlenokfeldli oldalra
kerilljenekfel6lllt4sra.
2008.julius 9"6n SzekeresSindor levelet kftld0tt s hivatalba"
Levet4ben
t{jdkoztattaa hivataltan6l, hogydrtesltettea villanyh6l6zattdrsulettagiaitan6l,
hogy a jovdbeuBerkesu*ad fetvilAgosidsta berukdzdshelyzetdr&I.
Leveldben
tdbbmindentsdrelmezett.
,,Otleteldsnelfnevezteazon kdrelmfinket,hogy Kivitelez6t6laz utakatk6rjtlk
eredetitllapotrahelyedllitani,a Riesnerutat,,sztr6ddsitanf'
akarjuk,valamintazt,
hogy az dpitettkdrnyezetflnk
vCdehne6rdek$ben
kdrtukaz osdopok
felfili oldalrat0rt6n6Athelyeadst,
(Tdbbtulajdonosilevdl Crkezetta hivatalbaazent hogr vBry a kiyitelez6,vasf
psdig au dnkorm6nyarte[ittassa helyre a villanydp{tessor6n ftegsdr0lt
ttszakaszskat.
Riesner6t, Szegftutca)
julius
2008.
l4-6n kelt leveliinlbena beruhezes
lebonyolitdsa6rdek€ben
kertiik
(levelek,
Szekeres
Sdndoruratarra,hogya beruhizdssor{nkeleikezettiratanyagot
szerz6d6se\ jeryzdkonyvekeg kdtelezefsdgvdllakisokat,
drdekehek listAj{t)
iratjegyzdkkel
adja6t.
2008.jutius 254n drkezettleveldbenszekeres
ur djdkoatattaa hivafalt,arr6l,hogy
a berul6u6ssorinkeletkezettiratanyagot
nemadja6t.
Megdobbentdnek
taliiltaa hivatalazotrk&esdt,hogyaaoszlopoka Riesnerutonaz
ingatlanok fe161ioldalon ker0ljenek fe16llitisra, mert megltdsa szerfuit,a
nyomvonalmegv6ltodatdsa
id ensed6bezesi
e{i6rdstvonmagaut6n"
jogerds
Itt kell megiegend azt, hogy
ldtesitdsiengeddlymdg a Polgrirmesteri
HivatalbanemCrkezctt
meg(2008.$regember10.)
2006.CvbenSzekeres
Sindorur rossznyomvonalon
vdgattoki azerd6t,amimiatt
az Onkorm6nyeat
50.000.-Ft birsAgotfiaetett Ez k6vet6enaz osdopokhetyei
rosszhelyrekemltekkidsfura-.
A bejdrdsoksonfutObbalkalommalfelmertllta nyomvonalv6ltoztat{s,mivel sem
az Er6gazdas6gsem az Onkormi,ul'pt, az utak toherbfni$amiatt kfil0nlegps
gdpjdrm{terilletretsrt€n6behajtAMhoz
rcm jArulthozz{,
2008.szeptember
04-6nKivitelczdkezdemdnyezds€r€
ismdteltcnh€lyszinisz6rrr1et
tartottunk-Kivitelez6tdjdkozt&tt&
an6l bogya II-e.s€plt€si
e szemlen.esatvsvdket
Utem munkateriiletAtaddsa2008. janudr l2-dn megtiirtdnt a kivitelezds
megkezd&htt
haladd20 ds 0,4 kV-os vezetek
Kivitelezbelmondnn"
hog a kdzdsosalopsoron
dpltdseazCrt sztinetel,mert a 3575 brsz-ri rlt nyomvomla a termdszetben
gfuj*rmfrvelt6rtendkdzlcked6src
alkalmrtlnr. Ahhoa hory a jelenlegerd6szet
kezel6s6ben16v6 irh6l az oszlopok terv szerint felillithet6ak legyenek
gdpj6mtvct kellettvoldaigCnybevennie.A knlonleges
Kivitelezdrckkulonleges
gdpjdnafiigenybevdteldhez
azIpolyerd6Zrt Csazdnkorrrinyzatnemjirult hozzi.
,t0
Ktl(rnleger #pjdrdx{n
t-6s daru 6rbad6. Sflykorhltoz6saz dnkormdnyzat
utjain7,5t.
Kivitelez6 kdrte, hogy az rit nyomvonalaa B0rzs0nyligetiekliirdeklrdpviseleti
EgyesiiletElnOke6ItsItett igdrct$zerintkeriljon kialakitdsra.
A temeszetbennem l6tez6utak kialakif,iadt,valaminta nyomvonalbaesdfiik
kiv6g6sitSzekeres
S6ndorvdllala azl-esdpitdsititemmegkezdCse
e16tt.
RuffJ4noserd6szet
vezet6tfjikoztattaajelenldv6ketan6l, hogyazdrtnem
gdpj6rmffvet
bea kttlduleges
engedte
azritjukra,mertazrit teherbinisa
orranem
alkalmas.

4-dnfelvetttikatapcsolatotKetlerTiborfdldmunkag6pessel.
2008.szeptember
Araiedatotkertunka Riesoertrt nyomvonaldnak
fdldrnfiigtort6n6elkdsdtesdre.
A munkirraadottqidnfata200.000.-Ft+dfa
A murkAtmegrendeltuk,
azut foldmtig
vanh{tra a bevdgds
elkdsziilt,3-4oszlophelyhez
elkdszitdse.
12-tdtfolytaga.
A Riesneruti hrildzatepitdsetKivitelez62008.sze,ptember
2008.szeptember
l8-6nW. dp.ftem bejddsarafog sorker0lni"
A VL ttem lCtesit€si
engeddlye
2008.julius 24n visszaksldve.
RuffJ4nosErddszejiV-eze4:igazdb6lket lev€lvanakezemben
a 2005.01.2J'idsamai
naponkelt levdl.
megkeresett.
Akkorelmondtam,
hogyhossz0ennek
Az ELMU €sazEgyesiilet2005.01.25-6n
jogi
procedriraj4
mivel
illami
a
tulajdonosok
a
erdbteriiletrdlvan sz6 ds
hozzijinrldsais
szitksdges.
Ezt kiivet6enhorszuideignemtdrt€ntsemmi,majdcsaka motorftirdszhangidra
figyelternfel, Csakkormrir vrigtAkis a nyomvonalhelydt.Ekkor felhivhm $zekeresurat,
hogynemleh€tkihag5mi
hogyfejezzdkbe a fakiv4gisqde nemvolt foganatja.Elismdtettem,
ebb61a beruhdz*sb6laz Erddszetetaz Erdbfelngreletet.De az is a gond volg ha
megbeszdlttmk
egynyomvonala!odanemkertlt semmi6segyteljesenmrlshelyenvdgtAkki
ae ql nyomvonalat Aa ELMU is el6bbrevaldnaktehntette az ritad*st, mirt az
pedigez fordltvamfikddik.-Af Ipply Erd6 Rt. €zt k6vet6enbenyliitottaa
engeddlykdrds6t
kirtalanidsi igdnyet (2S8.06.31)az ELMU-EMA.SZfele. De a szimlAt visszak&ldtdk
2008.09.04-dn,
hogy a munkit az ELMU HinflzatlKft v6gezledsaz O newllre illisuk ki a
szAml6t. A polgdrmester
de en azt mondom,hogya
rn elismeriSzekeres
fir lelkeseddsdt,
p6tolni.Folyamatosan
szaknaihozz64rt6shifnydtnemlehetlelkesedessel
aztjelentettsmeg
a honlapoqhogy 6n varyok az akaddlyc,a beruhfudsmegval6sul6s6oot"
Pedigmindig
konstnrktivanAlltunk hozz{,
olyan nyomvonalotkijelolni, ami a lcgkisebb
k{rokoeismljdrna
PoldaufGdboroote{,mT}ster:
Hivert Girborkdpvisel6-tirsuntaz Egyesriletbeu
is vezetbsdgi
tag 4s a honl,apotis O keeeti.G6bormost mit lehettenni? El kellenea vezetdsegnek
d6ntenie,hogyaza szdrddkqhogyeza beruhdzAs
megvalfsuljon,vagy,hogl m6gvdletleniil
setudjukbefejeadt
HivertG6borkdpviseld:Termdszetesen
azOnkormdnyzattal
6sazErddszettel
is egyiitt
szerefidnkm{kddni.
Ha igy gondoljdtok,akkormindenl6tez6dokumentumot,
a befizetOklistij6t haladdktalanul
p€nzt
mert
kapja meg az Onkormfnyzat
akikt6l elvettdteka
6s betgr!.ftdtek
a beruhriadst,
azoknrilldpntnkkell.
Az is szerehCrqhaa honlaprafelkedilne,hogyazdrkormdqzatnemhogSr
betrrtottEnn6ka
beruh{aisnahhanemaztszeretn6
ha ezabenibieis megval6sulna.
Kdsdtndma fej€koztat6tmostp€dig folytffisunkfi.ldstuketa kiadottnapirendszerint
3./Tfj6koztat6 a k6t il6s k0eOtttett fontosabbintdzkeddsekrdl
6sBeszdmolfa lejdrt
hatdridejfihatdrozatotrdl
PoldaufGdborWlgfirmeslpr:
a nyrirfolyamdnteliesse6less6gben
aszfaltozdsra
kertilta Gdt6sa Szabadsfg
utca
padkdlalegyfitt,
a Dunautoakitlruzvalett,
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aker6lcp{rft mentettoldalirdzsfjemegtirrnasztdsra
kertlt, 6sa ker6kpdrut
burkolatdthelyredllitotttrk,
- eddiscsak
a ravataloz6
dsa temetbben
a f6 twonalakterburkolata
e1k6sz01t
r6la
haltottam
dicsdretet
elkdsz$lta Liget-ZrinyitdcakdzottiNdvtetenttoa ajfudaszakasz
aldptmfuye,
B6rzsonyligeten
elk6szdta vinanyhildzat1.sz.Uteme,
mosti$ folyik B0rrs0nyligetII+s dpit€sirlterl egy3S0m-esszakasz
befrez6se,a
hiinyzd Riesnerutetfol&nfiig dk€szitettuk.ennekkdltsdgekb. 200.000.Ft.
jdvo hdtfi indulBdrzsdnyligeten
a villanyh{l6zatVt. iifemenekepidse - itt
sajnosazoszlopoka rosszoldalonvannak,demajda rikdtdstf0ldkAbelleltrjuk
el6,hogynelegyena hegy,,bepokhr{d6zva",
a t€met6mellettiparkol6kidpit€semostfolyik * e szolgiltatdingyenvdgzi,
elkdsziilta Lejt6u., Csendu, Folyondriru €sT0gyesucdkbana gdzvezet€k,
befejezoddtt
a 03 kV-oshilozat rekonstrukcidja
a Smkolyaitit, Lejt6 u. 6s
Harangvir{gu. k6rnydke
JAnosiegyi
elkdsz0lt_a
trrona 20kVos f61dkibel,
azELMU Athelyezte
a kerekpdrtt(L6csey-4k
) me1l6la traf6t
megepula falu sz6len- zoldndvdnyekkela lassitdszige(dem6gvildgitdstis kell
wlamint 2 db zebra6piil a fiirrtona Szt.J{nosszobomal6sa ldpcsds
odavezetni,
boltntl
4 db uj szelektivhulladdkgyujt6
ker[t kihelyezdsr.e,
ezta Kerepesi
hulladEkgazdAlkodd
fi nansdrozzr:
l.l dnkorminyzatiingStlanon
a Zrinyi utcai{rtemel6n6l
2./B0rzs0nyligetena titk6m6l
3./Hovanecz-ZaldCk
koudttiterfilebn- eza Dma4arti rdszt16tniel
4./telefontorony
Nagymaros
fe16es6oldaldn- eza falu fels6rdszdtlirtni el.
* sikertilte16mi,hogr hdt6n
Bdrzsdnyligeten
a 20-ih€tenlesza lomtalaniais
szilllts6kel a szemetet.
A Szerpentin
irti ukortomydkdremir tavasz&a hordj{ka
srcrnetet- ezertfelkerema polgir6r6ket,hogyszervezzenek
Srsada.lmi
munkftes
horiljik le a lomtalanitdsbp
azott felgy0lrszemetet.
B$ms0nyligeten
azELMU kivigta a Ml6zatbabel6gdftkaq amitazonkorm4ryzat
udvardrasz{llitottak- ebb61
lesza nyuffiasok tffzifdja
folyamatbatvanalak6Ovezelbe
von6s,mint iimeretesaDuna-Ipo1y
NanzetiPark
nemjdrult ho"z6,develhet6etr
az€rtmertteliesendj6komtt, ezertkell kiadnunk
egynyilalkozatoqalak6dvezetbe
vonand6ter{tleten,
a Szokolyaift mentfu
- errctest$letihafArozat
terv€zzfrk
csatona-dsj6rdadpitest
kell
fejezemti, hogyaBorzsdnyligeti
dics€retemet
Polg{r6rEgyesilletazErddszet6s
megep0ltegyszdp,rij busanegddld
azott lak6kkozosal,nFija eredmenyekent
megdicsdrem
WiesnerEvaklpviselol hogya,,testvdrteleptildsek
frlyflz8wr"
sikerespdlyfzatotlrt, igy 4000eur6tnyertttnk,
a P+Rpdlydzafo,n
is nyert0nk,ezel 30 dbkerdkp{r6s26 aut6parkolds6t
tu{iuk
megoldani,
amitmaj<lajovdbenm4g24eut6-hellyel
tuilunkb6vited.Tffigyelb
kamer4val
leszsllftva
a Liliom utcaiStyazatunkis nysrt,mint ismerBtss,
dekell egytest0letitld,tfuozzt,
mertmdgazdnreszhez
29.400.-Ft megfizet€sdt
kell vdllalnunk.A beruhizAsra
mfucsakjdvOrekerill sor,mertbelecsrlszrunk
a tosszid0be,amia min6sfu
- itt kCreinmega teruletk{pviseloit,hory ffits61c 6ssze,hogy
rov6siramehetne
kik srcretndka kocsibe*ll6jukat
is leasz&ltoztatni"
mertmjft kOltsdgltkOa
most
meglehet csin6ltatni,
sajnosnemnyerttmk- fon{shidnymiatt- aziskolap4lydzato'n,
defi6rt
- Vedcq Vdc,Kosdnyert- nekikgratu161utrk.
megfellebbeafik
pdtydzaton
is 5,5mill Ft-otnyertthh A nyll6sz{r6kcser*je6sa
a kd{egyz6sdgi
festdsmdrcsakj0v6reval6sulmeg,deezentul sz{mit6gdpcserdre
6serydb
berendezesi
tfugyakrais nyert0nk,
aterdkpdruttalpdrhuzamosan
elk6sziiltery w - itt moadomel,hog5rnemkellett
hozzd6pltdsiengedCly,
6snen sitt azalapja,hanemVicr6l ideszdfiitotttort beto4
amimostztizottk6 borit6stkaDott.

7
Kdpvisel6i hozzriszdkisok:
KondorosiL6sz16k6pvisel6:
o H6tv€gekenmrir zavar6,hogy egesznapa f€mhulladdkosj6{ a a falut6s
hangosbemondoval
hida fel a fig-velmetNincs rnir ennyi hulladdk,hogy minden
lelsz6lirani?
hdtvesdnicinniekellene.Nem leheune
hogy
kerdkpiirhirol6
o Orrinrheihallom,
epiiil,mert egyretiibbenhagyj6ka ker6kp6rta
mellei.
vasutilelilljdr6
o A temet6r0leddig mdg6.nis csakdicsdreGthallottam.
o OriilniiLrrkkell, hogy az Evi r€v€nprl'lyazatipenzhezjutottunk, b6r ugy tudom, hogy
mostnemjdnnek a testvervrirosb6l
kapcsolatosan
PintdrTiinde kdpviseld:A fdmhulladdkossal
sajnosmi azt tapasztaltuk,hogy L
f6 a kocsin6lmarad,2 Ib pedigbenyitogataz ingatlanokba- tennikellenevalamitl.
PoldaufGibor oolsii,rmrster:Akkor az elhangzottakalapj4nkdrerna szattazbst,akdt
elhangzotthaliirozatrais.
A tesftiletegyhangriszavazrissalelfogadtaa kdt iil€s k6zti beszimol6t dsa k6t hatirozati
javaslatot:
75l2m8.(Dlr1.) sz.KH.
KismarosKdzsdgK6pvisel6-testiiletnyilatkozatit adja,hogyaz
rijonnanbelteriiletbevonand6tertileten6s a Szokolyaitrton
van a szennyviz-6scsapaddkvizcsatomahdldzat,
szriLnddkiban
jdLrda
kidpitese.
valamint a
Hatririd6:folyamatos
Felel6s:polg6rmester
76l2008.fDL1
1.) sz.KH.
KismarosKdzsdgK6pvisel6-testuleta Kdzep.MagyarorszigiRegioruiLlis
FejlesztdsiTaruicsaltal ,,TelepiilesirinkormiiLnyzati
szildrdburkolatubeltertileti
k6zrfak burkolat-felqiitlsfuak li"trrogatrisrira
meghirdetettKMRFT-TFLII2008. szdmuprilyiizatona KismarosLiliom utca fehijitAsitraa 4.229.40A.- Ft
6nr6szenfelill tovdbbi 29.400.-Ft risszegrii
6nr€szmegfizetes6ta 2008. 6vi
- a
koltsdgvetesr6l
sz6l62120A8.$1.21.)
sz.K6ltsdgvetdsi
Rendeletdben
celtartalekterhere- biztositja.
Hatrtid6: azonnal
Felel6s:polgdLrmester
4./ SZMSZ mddosit:isa
Poldaul Gdbor polgdrmester:Ene most csak javaslaxot teszek ds a kdvetkezb tildsre
kidolgozzuk.
Vdgvari Gyrirgyi kepvisel6tdl6rkezettegy levdl- felolvasta- melybenlemondSZEB elndki
dsterdl, de tovdbbia is tag marad igy a zokken6mentesmunka 6rdek6benWiesner Eva
SZEB tagot javaslom az elnOkiteenddkkelmegbizni.Meg mis helyen is kel1 az SZMSZ-I
vriltoztatnunk,de aztmajd el6zetesenaz Ugyrendi Bizottsdgmegvitaqiads a kdvetkezdiildsen
ddntheta tesfiilet.

5J Az dnkormdnyzat 20(8. 6vi lif,ltc6gvetd*6nekL f6l6vi ttjdkoztatdja
PoldaufGriborFlsi.'rmester A PenzilgyiBizottsrigaz anyagotmegtdrgyaltaesaz I. fdldvi

Gn[esfrEl@@@@@@@@mlavasoija
a t€stul-;firek.
aaizelhaiSntt Uesiam-otorUot
ishallhattuk,
hogymindenintdandnyiinktakarekoskodik.
Kdrema szavaz6st.
(9:0)ha6ozatdt:
A testliletmeghoz8egyftaogu

77120$.(nlrr.) sa KII.
Kismaroskozsdgkdpvisetd-testiilete
elfoga&aazdnkorrnfnyzaf
I. fdlivi teljeslt€serbl
2008.6vi k0ltsegvetdsdnek
szdl6tijdkoztat.
I_{atirid6:azonoal
Felel6s:polgdrmester
6./ llfarur napokoldk6szilsteirdlt[i6kortrtd
Wiesnerlilvaszervez6bizofisis
elndke:okt6ber4-5tn keflil megrendezdsre
a Marusnapok.
- is egdsznap ide
Oktdber44n szombaton10.006rakorlesz a megnyitda Sportpdlydn
szerveztfika programokat- lovas felvonuldstkdvet6enfell6p a Bakony ds a Marus
tincegynttes, lesz gyermelsdnhdz, a Cserkdszeketmegkdmenk egy vetdldek6
megszervEzesere,
kimkod6vris{.r,
kenvdrldneoslesz. ds e Borostv6nVaddsztrksases
fltal
felFndlt vadb6ltiesztttebeddet
tiinretifnmeg*B
felbp6 vend6geket
Okt6ber5-envasdmap:Ki6llitris
Mfiv. hriabaqFalumuzeum
fotokiallitasa,ndmetmisea
(bev6tela nyugdfjasok6
templomban,
nyugd{jasok
svribdtelekkdszitenek
marad), a k6rus
reneszdnsz
koncerteta4 estereneszdnsz
sdnhdziest.Ddlutdnm6glehet hogyleszegyfriv6s
zenekaresa borh{zatis sik€r0ltelhivni.
poniositisamiattszeretndnk
A programok
keddenegyKulturdlisgizottsdgitld$ Arani.
PoldsufGeborpolglrmesterk0sz0rjtk a tij€kozmdstA tesfiiletegyhangu
szavazissal
hoztameghatdrozatdt:
7Enffi.(Dtrl.) szr.trE,
KismarosKdzsdgkdpvisel&testulete
a Marusnapokelokdszitdsdrdl
sa6l6tijdkoztat6ttrdomfsulvette.
HatrAid6:azonnal
polg6rmes&r
Fplel6'$:
7./ Csatlekoz{so DursaEurgcrica Oszt6nd(ip{lyizathoz
Poldauf96bgroole{rmester:
A koribbi dvetfiezhasool6ad
aaidfu is csatlakozoi
llvdnunk a
fiatal
sok
tanulm{nydt
tdjuk
igy
megksmyiteni.
fily[zathoz,mert
Kdrerna szavazfst
A test0letmeghozta
egyhangf(8:0)hatdrozatdt:
79nfiH.{n(,ll.) rz. l(E
KismarosKozsdgonkormdnyeata
200&banis csatlakozni
ktv*n a BURSAHungarioo
Fels6okat6siOumndijfiJy|rathoz
Hatirid6:2008.Di30.
Felel$s: polgArrnester
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8./ Egyebek
PoldaufGdborpolg*rmester:
8.1.H{ziorvosi kdrzet mfik6ddsijogr{nakdtruhrflzdsa
(praxisjog)
Az inisos el6teriesztdst kikiildfiik - mint ismeretes ielenleei
briaiorvosunk mrlr
-ugyeletet
nyugdijases szeiefte tdbb id6t tdlteni a csaftidjdval,de az
tovdbbrais
v6llalni. Az i{ jeten&ezd FeherndDr. Sz€kely Zsu"srnnAszimpatikus,&, azt kArte,
hogy az onkonririnyzatnyilatkozzon,hogy mil!'en felt€telekAelkiv{nja ilkalmami, ei
5 6we kdri a megbizatist.
A testfilet hosszasmtvitatta neg, hog,,milyenfbhdteleket szabjon,vdgill is az el6zd
megbizatasszerinti feltdteleketfogadtdk el.
A testiilet meghoztaegyhangu(9:0) bafiirozatrit:
8012008.(D(l1.) sz. KH.
Kismaros.Kdzseg dnkormanyzataa hriziorvosipra.xisjog 6truh,iz6s6t
Fehdm6Dr. SzdkelyZsuzsannardszdreaz alibbi feltCtelekkeltamoga{a:
I ) KismarosKOz#s Onkormenvzataftwdb biakba: dnkormdnvzat)
nkorruinyzat)tdmogatj4
jogd,rFehdmd
jogri't
hogyDr. N{rirkoiGabriellahiziorvosimffkddteGsi
Fefie;( Dr. Szekely
(a.n.: Szandinyi
(a.n.:
Zsuzsaaruira
Zsuzsaaruira
SzandinyiMargit, sz.:Budapest,
" l967.okt6ber21.) .,
legkesiibb2009.mrijush6 30. napJdig
atruhini.
2) Az o*ormrfuryzatFeh€rn6Dr- SzdkelyZsuzsanruival,a hiziorvosi
mfikttdtetdsiiog dtruhdzisritkdvet630 naptririnaponbeliiLla teriileti el}itdsi
kotetezettstifte-ljesitesere
ininyulo szerz6d6stkOi powltbbiakban:elldtrisi
szerzddds).
Ezenellftisi szerz6ddsid6tartamalegalebbrtt dv.
3) Az dnkormdLnyzat
az ellfltitsi terttret(haziomosikbrzet)kiteried6setesaz
elldt'isi terulei felosadsrit(korzetszd@jelenhagirozafkelte dsaz elkitrisi
szerz6ddservenyess6genek
lejrirta kozd'ttFehdmeDr. Sz6kelyZsuzsanna
hozzdiarukisa
neikulntm mociositia.
4) Az onkorm.inyzata ha"io*o*i tevdkenysdgtirgyi feltdteleit- htiziorvosi
- a miikOdtetdsijog dtruhiadsritkrtvet6en,
rendel6tds annakberendezdsdt
folytatolagosanbraositja olyan modon,hogyaz Oikormimyzates Dr. lVtri'rkos
Gabriellakdzdtt 2005.rrui'rcius3l -en l6trei6$ berleti szerz6d6sben
megielolt feleteleket fenntartvarij berletiszerzddistkot FehemeDr. Szekely
Zsuzsann6val.
A bdrleti szerz6d6sid6tartamaaz ell6tasiszerzdd6sid6tartamdval
megegyezdid6rejon l6tre.
5) Amennyibenaz ellitrisi szerzddtisaz onkorminyzatnakfelr6hatookbol nem
i6n l6tre, azdnkorm6nlzata ielen hatiirozatnakellentmondoddme$ hozvasv
jognllatkozatottesz,akkoriz onkormanyzattal
szembenFehemeDr. Szekily
Zsuzsannakri.'rt6rit€si
igdmyel dlhet.
6)' Amennvibenaz ellAtisiszerz6d6s
FeherneDr. SzdkelvZsuzsanndnak
vaw
Dr. Mrirkos cabrietlinak ftlrohat6 okbol nemion letie. akkor az
dnkormdnyzatajelen hatrirozatbanfelsorohkOtelezettsdgek
al6l mentesiil.
A test&letegybenfelhatalmazzaa polgrirmesterta berleti szerz6desmegkdtesere.
Hat6'rid6:folyamatos
Felel6s:polginnester
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8.2.Kismarosi ijsrig rij rainilit:isa
Most mrir a 2. sz6mjelenik meg.if . PoldaufG6bornagy lelkeseddssel.
tfusadalmimunkiban
viillalta az ijsag megielentetdsdt.Konektffl 6s hitelesenprobAl trij6koztatni, ellentdtbena
m6sikmegjelen6tjsfggal, ahol nemmindig hitelesdolgokjelennek meg.
; trirnogatom,6sha kell szivesensegitekis.
az a meglit6som,hogyhosszuthvon ez nem etikus.jobb lenne,
tdmadrisifeltiletet adszmisoknak.
Kondorosi L6sd0 kepvisel<i:a fiaim is viillaltik, hogy segiteneka szerkeszt6sben.
szerintema polgiirmesterezt a fiimadiiLst
le tudja reagrilni.
A m6sik irjsdggal.kapcsolatosan:
az emberekazt mondtdk,hogy nem baj ha 2 ujs{g is
van, csakszlnesitia falu 6letet,a l6nyeg,hogy rerilis6st6nyadatokatk6z6ljenek.
Tdmaddst,pedig mindendrtkapok. Alkor szavazzur*,aki trimogatja.hogr a Kismarosi
Kikialtd Ujleg decembervegdigebbena formiban jelenjbn meg- aircr,lm sfivazzon.
A testtiletemeghoztaegyhangt (9 :0)hat{rozatifi'.
8rn008.(DL11.)sz.KH.
KismarosKdzsdednkonrldnvzata
a KismarosiKikidtto Liisds
Szerkesaesevel
ifi. lolCauf Cribortbizzameg,2008.decdmb"er
3l-ig
Hatriridd:fol)amatos
Felel6s: polgiirmester
Ismertetn6ma .Kisduna" rijsriggalkapcsolatoskilbgdsomat A kepvisel6ket4 ewe
vdrlasajak
cimricikkel kapcsolatosin- felolvasta.
Eznem felelmeg a valosdgnak,
az dnkormdnyzat
igeniskikerteaz I skolaszdkv6lemdnydtigy
saJt6hel)reigazltastkerunk a jelen levti Di. Neder Saroltaszerkesztotol.A
helyreigazitii
sz6veg6tfelolvastadsa szerkeszt6vel
dtvetette.
Dr. N6der Sarolta:Csakannyit tenndkhozz6,hogy nem kdzdltemval6tlan adatokat.
8.3. IKSZT prilyrizat
A pilyizat kidolgoaisa most van folyamatban,mert a h6 vdg€n van a beadiiaihatd'rid6.Az
pont,hogycsakrdszben,
egyiksarkalatos
vagyteliesenbontsukle az epii,letet.
Uwanis azoka
k<izossegi
terek,hrelyelcepluszpontokatka[hatnbnkhsebbhelyisegeket
igenyelnenek.
Ezt a
jelerdegrszerkezetel
nemtudrulnkrigy ritalaliitani.Viszont,ha t6ljesEnlebdntji*, akkorhirelt
kell m6g felvenniinkra. En azt mondom,hogr vigiunk bele, men ha nem tesszii'k,akkor csak
kapunk.Esellegmdg inditanakegyhetl vddettsdgu
epiiletekmegdvdsriLra
9By!or1 megolddst
ls palyazatoles azon,ts palynzhatndnk.
Amiben most ddntettinkkell, hogy jardaszintig
bontsukle vasv csaka homlokzatie.
Lriszlo'dt*irolv kepvisel6:"haketr6s pitlyiu:atvaq akkor sokkaljobban megkdrika
kezii'nket,,.T.fl * hu. vddetts6grep6lydzunk, akkor nem__fogjak errgedni az
emeletriepitest.En is azt javaslom, hogy amennyirecsak lehei maradionmeg a
jelenlegi kiilleme pl. ne le-gyenrajia ..s7dagablait",epitsimk egy rijat es I m--rel
si.idlyessztik
le a homlokzaLot.

szerinterna lakosokz6me,ilyen form6banszerctneed M
aa$ Edq+eggggggggggggggggisle:

dpriletetmeg6rizni,hozzukki ebbola maximumot,ne bbntsukvissza.
Oerliaapstgpylsc a-a fejleszt6smellettvagyok,6n mdg biztambenne.hogy valaki
megveszi6stoviibbrais vendegl6kdnt
iiaemel- de nemigy lett.Ragaszkodj
unk,bogy
a,,feelinge" megmaradjon,de a dr6g6bbmegoldristjavaslom.

Dr.Dab6cziAkos: A kti1s6homlokzatvissza6plthet6
1 m-esszintsiillyesztdssel.
Az
egyeztet€ssonin kiderult, hogy sok kis alaptertiletfihelyisdgre lenne sziiLkseg.Az
emeletena kuJdnboz6igenvek
mis a
-tizlbtek.kiszolerihisdrakisebb szobhk doiiLlndnek.
fcildszinten
kiildnbdz6kis
amik hozzdkmaida bevdtelt.Tefrir le keli bonLni
d; ggy_uj,jgbb beoszLisuepiiLletet
kellenefelepiteni, mert csakekkor tudunk annyim2t kiatakitani,amivelmegnyerhetj0k
a prilydzatbt.
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Hitui az udvarbana pincdketviszontvisszalehetneeredetiriLllapotukban
rillitani
Itt emlitendrnmeg,hogya mirzeumnrirl
is folyik a helyrtilllttts, sajnosirjra kell
csiniilni az egdsztomdcot,mert olyanrosszrlllapotbanvan.
Td'rnogaqiuka fehijltdst, de most ntir tartsatok gyfijt6st, mert nagyon
elszaiadnaka koltsegek.
Dr.Erb6ozi Akos: sajdtpenzb6lszerettiikvolna megoldani,de sokkal tobb lett
a feladat.
Mo6r R6bert, Pintdr Tiinde, Hivert G6bor, Kondorosi Ldszl6 6s Wiesner Eva
kdpvisel6kis az tj epiilet vagy drdgiibbmegolddstjavasolt6k.
8.4. Grlzor{k megvisrlr}[sa
Kaptunk egy ertesitest,hogy megrnisri'rolhatlukaz int6zmdnyeinkgin6rint, de nem vildgos
m6g,hogy ez nekunkmostj6-e vagy sem--- ennekmdgutanakeli ndmtilrk.
8.5. Szem6tgyfijtdakciri:
A Magyar K<izutkezelciokt6ber l3-dn 10-146 kOzOttszemdtgyfjtesiakcidt szerveza k&
fbuwo-nal
unk menten.Lithatosirsimelldn!'t.zsirkotds keszwft'ii biaositanak.Szeremem
kemi a nyugdijasokat,
a polg6'rrirttet,a kdpvisel6ket
es a TEF [6an a tovdbbierintetteteket,
hogymindl tribbenvegyenekresn ezena megmozduldson
8,6. Dunakanyar lnformatika lQibelTV tulajdonoscsere:
Mint ismeretes0.13 %-os nrla.ldonrdszrink
van, ami kb. 1,5 mill. Ft-ot drt. Szeretnentha
legalibb 2,5 mill. Ft-6rt venndkm:g a tulajdonresziinket.Javaslom,hogy jinrljlnk bazz* az
eladdshoz,mert azt azdrtlitni kell, ha mostnem ad3ukel, akkor esetlegai uj tulaj becs6dolteti
a cdgetesa vegensemmitsemkapunk.
A testiiletmeghoztaegyhangtr
(9:0)hathrozatat:

82r2008.(DL11.)sz tr(E
Kismarosk<izs6gkdpvisel6-testiilete,mint a DunakanyarInformatikai es
Kommunikdci6sKft 0, t3 %-os Dzletresznrlajdonosa drtdkesitenikivlutja
tulajdonrdszet.
Hatirid6: folyamatos
Felel6s:polgirmester
8.7.A Leadercsoport700 milli6 forintot yert.
8.8. Az Esztergomi vizikdzmffvaryon {tvdtele:
Az el6z6testiileti iildsenigeretettettem,hogymeghivoma szak€rt6t,de az ulols6 pillanatban
lemondta- de a kdvetkez6fldsen p6tolni fbgja. Addig is kellene egy szinddknyrlatkozatami v6gii,lis semmiresemkd,telez-,"hogyszednenk atvEnniea a vizi[bzmiivagyont.
A testiilet meghoztaegyhangu(9:0) hatfirozatit:
8312008.(Dtlr.)sz.KIL
KismarosKrizsdg dnkorminyzataa vizikdantivagyon
megvdsdrftisrira
szinddknyiiatkozatitadja.
Hatiricl6: folyamatos
Feleltis:polgd,rmester
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8.9. KoszdnomKondorosiLaszl6nak,hogy - egydbelfoglaltsdgommiatt - el menthelyettem
az iskola 6vnyitqrira" 6s egyuttal megk6rld hogy a soron k0vetkez6 Kist6rsdgi iildsen is
helyettesits, Sleg azdrt mert olyan napirend lesz, ahol te jobban tudod kdpviselni az
drdekeinket.(Kistersdgitfizoltosig. ..)
8.10. Attekintettem a bizottsdgokmunkdjrit 6s feltfnt, hogy varmakolyan bizottsdgi tagok,
akik dsszesen1-2 alkalommal vettek r6szt az til6seken.Ezzel viszont haairozatk6ptelenn6
leszik a bizotts6got 6s gritoljr{k az ak$iv munkit. Pl. TEF bizottsdgn6l Szab6 L6szl6. A
kdvetkez6 testEleti iildsre * SZMSZ m6dosinist - javasolni fogoq hogy Szab6 Ldszl6
tovribbra is kap meghiv{st, de csak
kertiljon ki a bizottsrigi tagok koziil, de term€szetesen
tanicskozrisijoga lesz6s nemgdtoliaa bizot8Ag mfikddds€t,
Czilik Ede kepvisel6: ez j6 lesz, mert miir jrirtunk fry, hogy fontos ddntestkellett
volna hoznunt de nemvoltunk hatdrozatk€pesek
8.11. Az Eszak-KeletPesti Hulladdkgazdflkod4si Tirsas6g arra kdri az bnkormlnyzatokat"
hogr ne merq'enek
6t nxisik szolgdltat6hoz.
Dr. Cseri Tibor kddegyz6:
l./ Az 0nkormhnyzatnak,mint adarkezel6nek,meg kellene hatirozni, hogy a kdzdrdekfi
adatokr6lkiadand6masolatotmennyibekertiljenek, mekkoraaz a koltseg amit meg kellene
faemL Tdj€kortatxkdnt mondonr,hoglr az Illetektrirvdnybena dllamigazgat6sieli6risban a
ntisolatokdrt - minden hogy hitelesitettvagy sem * l00.-Ftloldal illeteket kell megfizetni.
Ilyen mdsolatokpl. testtiletivagy bimttsdgi jegyzdkdnyvekstb.
Allapitsukmeg.
;javaslorq hogy mi is ebbenaz Osszegben
kdrem a szavazfst
(9:0) hatiroza&it:
84n008.(D(.11.)sz KH.
Kismarosk6zs6gdnkormr{nyzata
a koz6rdekt adatokr6l
kiadand6mrsolatokert100.-Ft/ oldal tdrit6sikdlts6gmegfizet6set
hatiLroztameg.
Hadrid6: azonnal
jegyzd
Felel6s: polgdrmester,
A
2.1Bwik Evdrnak,mint Mfivel6ddsiHiia vezetSnekleirirt a hatrirozottideif megf;fzatdsa.
p61y{zatotkiirtuk, dearra azid6re, ameddiga palyilzatnem keriil elbir6l6sra6s, hogyaz
nem
Evinek a munkaviszonyafolyamatoslegyen- a vezetdikinevezdsdtmeghosszabbftani
lehet-, de az eryik figazatijogszabri'lylehet6v6teszi,hogy kinevez6sndlkul pontosabban.
prilytizatkiinisa nelkiil kinevezhet6- igaz nemmint Mfvekidesi hAz vezet6,hanemmint
kozmfivel6ddsiszeruez , arraaz id6re, ameddiga Mtiveldddsihaz vezet6ikinevezdsrengm
kefriLl.Err61a kinevez6sr6la testiiLletnek
kellenedtintenie,ez zhrtil€st igdnyelne,ha az Evi
nenjirul hozz6,hogynyilt ul6sentdrryalja a testrllet.
Burik Eva - nemkdrek z6rt iil6st.
A hritorozottideji kinevezdseaddigsz6lna,arneddiga Mfivel6desih,i.zigazgatomeg nem
v6lasztodik.
PoldaufGdborpoleiirmester:mindenkiegyet6rt- igen
A testtiletmeghoztaegyhangi (9:0) hatrirozatdt
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85/2lX)8.fl)L11.)sz KH.
KismarosKdzs6gtinkornainyzataBurik Ev6t kinevezi a 15011992.(x1.20.:1
sz.
Korm.rendelet
2/A. $.(2)bek. e.pontjaalapjdn2008.ev szeptember
1=t6l
a 921815szakfeladatsz6mi Miivel6ddsihdz munkahelyremiivel6d6sszewezbmunkakdrbe.
Kinevez€sea z rij piiyiuat e1&;v'al6s6ig,
el6reliithat6lag2008.november30-ig
halirozott iddre sz6l.
Hatriridd:azonnal
Felel6s: polgrirmester,jegyz6
Baradlai Atti1dn6.Nyugdijas S]r&_gbQ,l(e:szerefirdnkmegkdszonniaz onkorulinyzatnak,
hogy a klubot 50.000.-Ft-tal tfunogatta,mely pdnzbdlfrlrddbeldpdtvrisr4'roltunk.
PoldaufG6borpolgrirmester:nagyonszivesensegitiinktov{bbra is a nyugddasoknak.
Lrisz16fi Kf,rol.v kdsvisel6: varhato-e valamilyen fejlem€ny a Szokolyi irti r6ccsal
kapcsolatosan?
Poldauf Gribor polqfrmesterl h6rmpjafdnykepeslevelstkiildtiitrk, ds hangsflyoztuk,hogya
beszakadtirt nuir balesetvesz6lyes,de maig semmi sem tdrGnt, de ha k6ri a testtilet megism6telhetjiik.
Tehdta testiilet ismdteltenk6ri, ,,akdzut kezel6jdt hogyaz 6tereszvasnicsdnakmffszaki
rillapotatvLsgrilja feliil, 6staldLljonegy olvan mflszakimegol&ist,a vasrdcsoly forrniban
tiirt6n6 riigzlt6s6re,hogyaza javitflstkdvet6enrcivid id6nbeliil ne menjenujra tdnkre" elktildjtk a levelet
Ha nlis felvet€snincs- az uldstbezfuom.
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