Jegyzdktinyv
2009.jrinius25. napjdnmegtartotttiles6rol
Kesztilt:Kismaroskdzsegkepviselo-testtiletenek
'fakacsnd
Nugy Eva es
Jelenvarurak:Czilik Ede, Hivert G6bor, Pintdr Tiincle,Ogel Janos.
korjegyzo'
Tibor
PolclaufG6borpolgfrrnesteres dr. Cseri
Wfi;E;kepviselok,
miv4 6
Poldauf Gdbor poledrmester: Megallapitotta,.hogy, a testtil-et hatirozalkep,e;'
y . l " h i t e i e s i t o n e k f i k a . s ' - ' " N a g y E v a 6 s W i e s n e r E v a hgeyla Dr.Md'rkos Gabriella
keoviseloketiavasoii;. A";;pi."nh"n annyi modosirS:s.lenne,
titiu"tkezo nepireldkdnt Tole vesztinkbircsirt,hiszenhivatalosan
d;il;;;;;;;d;tl;;i.;-"itioi
doktornbnek.A testi.iletegyhangirlagtudomfsul vette a
rtri* i-totZtaala h;lfii-;-irj
titelesitok szemdlydt6s a modositottnapirendet'
Narrirend:
a lejdrt
1.1T(lekoztato a ket iil6s kdzdtt tett fontosabbintdzkeddsekroles Besz6molo
hat6rideju hat6rozatokr6l
Eloado:Polg6rmester
2.lTi\ekozraro azonkorm6nyzat20Og.dvi kdltsdgt;l:t"-&"5t;u",1;il:tttjttitesdrol

(eloir6nyzat-modosit6s)
2. sz. m6dosit6sa
3.1A,2009.dvi koltsdgvetes
Eloado:PB eh'roke
ilgyeben
4./ Felterjesztdsa Korm6nyhoz a DMRV beolvasztasa
Eload6:Polg6rmester
5./ Marus Napok szervezdsdrclrhiekoztaths

elnoke
El6ad6:Szervezobizottsdg

6./ Egyebek
a lejfrt
l./ T6j6koztat6 a k6t iil6s kiiziitt tett fontosabbint6zked6sekr6l6s Beszfmol6
h at6ridej ii hat:lrozatokr6l
PoldaulG6borpols6rmester:
@ l 6 s a : r e s z t V e t t e m a V e r 6 c e i t e s t i i l e t i i i l e s e n . A k o r 6 b b a n lefolytatasamiatt a
iri e_lj6rds
KismarosraatvezetettK6poszt6sdiiloi ingatlanokat
Verocere.Amint az osszes
vezetni
kell
vissza
lapokon
tulajdoni
a
Foldhivatalban
ingatlanutttiiigyresre kertil,Verocea legrdvidebbidon beliil kiiria az erintett
tertiletrea ndPszavazS:st.
most folyik a kivitelezo kiv6laszt6sa.
o fiR part<ofdr-.gtOttdnt a kozbeszereztetes,
be. melynek
; neiyAzatot<rAi.f?-tttft idoszakbanszdmtalanptiyhzatotnyiritottr"rnk
v6riuk most az eredmdnY6t.
REMONDISZ is
o Lomtalanitfs: a falubanes az tidtilotertletenis rendbenlezajlott.a
biztositott
volt, ott nyitott kontenert
volt, ahol sziikseges
segitokesz

Ohegyi Erdekv6delmi Egyesiilet:gyiil6senrdsztvettem.a felvetettproblemdk
jelentos
reszelsikertiltorvosolni
'
P iiy itzat sportfelszerel6sre : a focip6lya6s kdrnydkdnekfiiv esitesdre,valamint
sportfelszerelesekre p6ly ilzatot adtunk be.
ellen, es k6rttik, hogy a
fvfOSZ iil6s6n: tiltalioziunk a DMRV beolvasztdsa
telepiil6sekenl6vo v izll<ozmi-vagyonkertiljdn onkorm6nyzatitulajdonba
Lhszlofr K6rol megdrkezell, a szavazati ar6ny: 8 fo.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

jogosultak52.4o/o-aadtale
EU-s vdlasztfsok: rendbenlezajlott,a v6laszt6sra
szavazatifi.
Pedagdgusnapi tinneps6gen:rdsztvettem,ami igeni6 hangulatirvolt. kdszonetirte
az SZMK-rrak
Gitdiilt6i Mosz til6s: keret6benkittintetdseketadtak 6t. Remitzky zolt\n szob
polg6rmesterearanygyurukittintet6stkapott az e.lmirlt20 6vbenvegzett
bnkorm6nyzatimunk6j66rt.Ezritonis gratuldlunkNeki!
keretekkozdtt megtorldntek.
6v.odai,isXotaiballag{s, tan6vzfrfs: tinnepdlyes
fizettiik ki, tekintettelarra,hogy
nem
szdmlirt
a
decemberi
l<6ZVlt szfmlaj6vdiris:
a kozvil|gitdsi l6mp6k.
nem
vil6gitottak
idglg
egeszdvbensok h"elyenhuzamosab_b
o/o-ot
elengedett.
20
aKOZYIL
Elyeztetdsek ut6n a szfimlilbol
M6r csak az
M6zg6kiinyvt{r: beinditottuk azttjfajtakonyvt6r-finanszirozirst.
hogy
rem6ljtik,
Azut6n
egy
rgazolilsra.
v6runk
Orszigos S2echenyiKdnyvtdrt6l
konyvtdrunk.
mtikodheta
jelentds
szinvonalon
ugyanolyan
rnegtakariidssal,
"Erd6r6sz
vlsrirLis: v6s6roliamaz onkorm6nyzatrcszere2000 m2 erdot,melyet
kiv6nunk felhaszn6lni'
ingatlancser6r'e
In-tegrdlt Kiiziiss6gi 6s Szolgriltat6T6r piiyhzat: a teleptil6selnyerteezt a
szols6ltat6cimet.
Ovo-rlai6s iskola fiit6skorszertisit6si6s eszkiizfejleszt6sipiiyhzaton: sa.inosnem
nyerttink.

A testi.ilet1 fo Iart|zkod6sarnelletttudom6sulvette a t6idkoztat6t.
nev6benPoldaufG6bor
a Kepviselo-testiilet
Dr.Mr{kosGabriella hfziorvos bricsriztatrisa:
polg6rrnesterkdszontottea nyugdijba vonul6 Dr. M6ikos Gabriellah6ziorvost.Megkoszdnte
v6gzettmunk6jdt,mint hfziorvosnak,- megemlitve,hogy 12
i tt[U mint 30 6vestelepi.ildsen
even6t 6nkorm6nyzati[6pviselok6nt rshozzilfurulta telepiilesfejlodes6hez.
(dtnyilitottaa virdgc.;okrotds az aidnddkot)
jelezve,
nem teljesen
Dr.M6rkosGabriellah6ziorvos:Megkdszontea megemlekezdst,
lro^gY
@esit6sbeirdsaztigyeletbentov6bbraisdolgoznifog,
I-V. havi teljesit6s616l
2.lTfj1koztat6 az iinkormfnyzat200g.6vi kiilts6gvet6s6nek
Ogel J6nosPB elnoke:
a penrugyi Bizotts6ghetfdi tildsenmegvitattaazl-Y.l-ravi teljesit6srolsz6l6 t6idkoztatotds
azt elfbgaclfsrajavasolja a testtiletnekis. Csak rtividen: minden teljesitds ar6nyos, a
teljesitesenl6tszik a takardkos gazd6lkod6s.Kedvezoen alakultak az ad6bevdtelek,az
nregvalt.
egyensirly
Tak6csn6Nagy Eva kepylgelelnem lehetnea koltsdgvetdstktlon Borzsonyligetrelebontani?
Nem, tdrvdnyerrenem kotelezminket.6s nem is lenne
PoldaufG6borpolgdrmester:
i@geszfalu,nembontjtrkr6szekre'I(drernaszavaz6s|azI-V.havi
tel.fesitdsrol
meghoztaegyhangir(8:0) hatdrozat6t:
A testr-ilet

42/2009.(YI.25.)sz. KH.
elfogaclta
a 2009.ev
KismarosKozsdgK6pviselo-testiilete
I-V. havi teljesitdsdrol
sz6l6trii6koztarot.
koltsegvetes
Hat6rido:azonnal
Felelos:polg6rmester
2. m6dosftfsa
3.1Az iinkormfnyzat 2009.6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dosit6sdt
is megvitattaa P6nztigyiBizottsdgh6tf'oi
Ogel JdnosPB elnoke:A kolts6gvetds
tilesdn6sjavasoljaa testiiletnekelfogad6sra
Herth Guszt6vn6penzi.ig)rivezeto: H6rom kiegeszitdsemlennea kikiilddtt anyaghoz.
t6rnogat6sa
kozpontositotttfmogat6sk6nt6rkezett,ezerta
1./ A ny6ri gyerrnekdtkeztet6s
mirkdddsre6tvett penzeszl<lzdkbol6t kell csoportositaniezt a t6mogat6:st.
6s
ekezett38.000.-Ft, rnely a kozpontositottbevdteleket
2.lKonyvtftr drdekn6velot6mogat6,s
a dologi kiad6sokatnoveli.
is 1,2mill. forinttalrn6dositanikell, a 2009.dvi b6rpolitikai
3./ A korjegyzosegkdltsegvetesdt
t6mogatdsok
miatt.
PoldaufG6borpolg6rmester:Arnennyibennincs 6szrevdtel- k6rem aszavazasta rendeletm6dosit6sr6l.
megalkottarendelet6t:
A testtiletegyhangu(8:0) szavaz6ssal

rr 12009.(VI.25.)
sz.6.R.
Kismaros Kozseg Onkorm6nyzala a212009.(il.12) szhmt 2009.6vi koltsegvetesi
rendeletdt az al6.bbifoszdmokra m6dositja:
l6p:
rendelkez6s
l.$. A kolts6gvetdsi
rendelet3..$-ahely6bea kcivetkez6
A k6pvisel6-test|rlet
az cjnkorm6nyzat2009.6vi koltsdgvetesenek
a) l<iad6sifoosszegdt 312.447ezer.forintban,
b) bevdteli focisszeg6t 298.307ezerJbrintban,
c) lri6nyiinak osszeg6t 14.140ezer.forinthan dllupitio meg.
2.$ A kolts6gvet6si
rendelet6..$-ahely6bea kdvetkezorendelkezisldp:
a k6pviseloAz cinkorm6nyzat
rniikodesi,fenntarl6sikiad6sieloirhrryzatait
testiileta kovetkezokszerint hatarozzaneg:
- Mirkoddsi kiad6sokeloirhnyzataosszesetr:
211.453 ezer,forint
Ebb6l:
- szem6lyijellegir
101.535ezerfbrint.
kiad6sol<:
- nrttttltaad6l<at
32.3"78ezer.fttrint,
terhelo.i6rul6l<ok:
- dologijellegtikiad6sok:
13.440 ezer.fttrint,
- szoci6lpolitikai.iuttatiisok:
I 1.400 ezer.forint,
- p6nzeszko
52.530 ezer.fcn'int
z 6tad|s:
-6ltal6nostartalek:OKO)
170 ezer.forint
l6p:
rendelkez6s
rendelet7..S-ahelydbea kovetkezo
3 $.A l<oltsdgvet6si

feIirjitasies felhaImoz6si
Az ciukormdnyzat
kiadisaiosszesetr:
I:
A felirj ithsi es fe Ihalnroz6si l<iadAsokbti
- a felirjit6sokeloir6nyzata:
- az.egyebfelhalrrrozdsi
c6lirl<iad6sol<:
- Pdlydzaticdltartal6k:

40.994,-ezer.forinl

I 1.968- ezer.frtrint,
8.840.-ezer,furint,
20.1l86- ezerfin"int.

a.iegyzoaz
4 li A rendeleta kihirdet6snapj6nl6p hat6lyba,kihirdet6s6rol
modorrgondoskodik.
SZMSZ-benmeghat6rozott
A rendeletteljes szovegez6ssela jegyzokdnyv mell6kletdt kdpezi.
4./ Felterjeszt6s a Kormdnyhoz a DMRV beolvasztfsa iigydben
Poldauf Gdbor pol g6rmester:

Az ir6sos eloterjeszt6stmindenki megkapta,igy csak annyit fuzndk hozza, hogy nem
es kerjtik, hogy lakossdgszdrn
szeretndnk,hogy a viz- es csatorna6rak megemelkedjenek.
ar6nyosana v izikdzmfrvagyondnkorm6nyzatitulajdonbakeriiIi cin.
Czilik Ede kdpviselo: Tudom6som szerint az tiggyel kapcsolatosanm6r al6ir6sokatis
gyujtottek, es az aremel6sentirlmenoenf6lo, hogy kis rdszekretagoli6k a kozvagyont6s a
iov6benigy esetlegkdnnyebbenel tudi6k adni.
javaslatot- keremszavazzon.
Aki tfmogatjaa hatdrozatai
PoldaufG6borpolg6rrnester:
A testtiletmeghoztaegyhangir(8:0) hat6rozat6t:
43/2009.(VI.25.)sz. KH.
elve a helyi onkorm6nyzatokr6l
Kisnraros Kozsdg Onkorm6nyzathnakKepviselo-testi.ilete
sz6l6 1990. evi LXV. torvdny 101. $-bari biztositott felterieszt6sijog6val a Magyar
Kozt6rsas6g Korm6ny6hoz (Magyar Kdzt6rsas6g Miniszterelndkehez, illetekes
Minisztereihez) fordul ds keri tajdkoztctttisuka[,szakmai ds .logdrtelmezdsi kdrddsben
a lakosscigszdleskardt erintri
dlldsJoglaldsukat,illetve intdzkeddsmegtdlelit kezdemdnyezi
kdrddsben,miszerint a Magyar Nemzeti VagyonkezeloZrt. honlapj6n 2009. 6prilis 3-6n
kozzetettsajtokozlemdnybenrnegfelent hir szerinta Nemzeti Yagyongazd6lkod6siTan6csaz
Eszak-magvarorsz6giregion6lis Vizmuvek Zrt. vagyonkezel6sdbe adta a Tiszamenti
Region6lis Vizmrivek Zrt. ds a Duna Menti Regiondlis Vizmir Zrt. Allami tulaidonir
tizletrdszdt:
kdr arra
a szervezetidtalakit6ssalkapcsolatbana Kdpviselo-testtilettttjekozl"alitst
1.
vonatkoz6an.hogy az a Duna Menti Region6lisVizmir Zrt. munkavdllal6ithogyan
drinti, biztositott-ea tov6bbfoglalkoztat6suk;
2.
a szervezeti6talakit6ssalkapcsolatbana Kdpviselo-testtiletkezdemdnyezids kdri.
hogy az 6llarni tulajdonir koztizernivizmfrveketn-rukodtetovizmfiI|rsas6gok6ltal
legmagasabbdfiairol szolo 4711999.
felsz6rnithat6ivirviz- 6s csatornahaszn6lat
(XII.2S.) KHVM rendelet alapjin az iilami tulaidonir koziizerni vizmtiveket
miikodteto vizmiitdrsas69ok 6ltal felsz6mithato ivoviz- es csatornahaszn|lat
legmagasabblakossdgidilai ne emelkedjenek"azok tov6bbra is a Duna Menti
meg6llapitottdijahkalegyezzenekmeg;
VizmirvekZrt. (YAc)teri.iletdre
kdr arrol. I-rogy
t6.jekoztat6st
KismarosKozsdg Onkorm6nyzatl(epviselo-testiilete
3.
Region6lis
Zrt..
a
Tiszanrenti
Vizmirvek
regior-rdrlis
az Eszak-n.ragyarorszdgi
Vizmirvek ZrI. es a I)una Menti Region6lis Vizmti 7,rt-...6sszevon6s6b6l"

5

4'
5'

rnegalakitottt6rsas6gcsoport letrehoz6s6nak
milyen kcjvetkezmenyeileszneka
lakoss6gids a nem.lakossdgi
fogyaszt6kra
vonatkoz6an:
Kismarosl(6zsdgonkorminyzat Kepviselo-testtilete
t6jekoztat6st
kdr a Vizm6vek
privatizttcioianakhelyzeterol,a l(orni6ny
ezzel kapcsolatosesetlegesszar-rcldkiir6l;
Kismaros l(ozsdg onkormdnyzat Kdpviselo-testtilete
kezclerniiryezi,hogy az
6llar-nivagyonlcllszolo2007.dvi cvl. ti;rvdny
36.g (2) bekezdesc) po'tja alapjdn,
a teleptildsjogszabrilybaneloirt vezetekesivivizetlatassal,
szennyviz-elvezetesseltis tisztit6ssalkapcsolatosfeladatainakelosegitese
drdek6be' a koriibbiakbana
DMRV Duna Menti Region6lis Vizmir
z,rt. teljes 6llarni tr,rlajdonir
rdszvenycsomagia
a kor6bbi DMRV Duna Menti Regionalis
Vizmti Zrt. ell6tisi
tertileten tal6lhato teleptil6si cjnkorm6nyzarok
iekinteteben
lakossiigsztrm
.
ardnyosankeriilj6n dnkorm6nyzati
tulajdonba,teritesnelktili vagyon6tad6ssal.

Hatririd6: azonnal
Felel6s: polg6rmester

5 . / M a r u sn a p o k
A MARTJSnapok 2X[g.szeptember26_27_
l. nap:sztiretifelvonul6s.sportpdly6nktilcjnbo
zb rendezvdnyek.
estesv6bb6l
2:
na.p:a Mirvelodesi'azban le'iinek "
i
t.;g;;i-^'-'
Irtunkrn6r ptiy6zato,t,

de rndgt""at u1y.afyafvlitiii is pr6b6lunk
penzrszerezni.
A civil
N?;;i

ri'"[u'ee'
tr"r.o,,,'a,'
i'i'"itL]'A,,.,u",e,1I
i?:nffi':i:li:,Sr".t;j:T"?:L:liLfis:
Is6.*.rt*
#C+fg4ba+X,g
r)9szo.lJuKa tdJekoztat6t.

al<iegyetertkerem szavazzon..
A resruter
egyhang[rlag
(g:01tudorndsul
vettea tdidkoztat6t.

44/2009.(VI.25.)
sz.KH.
zatilnak
K6pviselo_testtilete
5] :t19, Krizs6gOnkorm6ny
a
MARUS napokszervezdsdror
sz6l6tflekoztatottudom6sulvene.
Hat6rido:folyamatos
Felelos
: polgiinnester
KondorosiL6szl6megdrkezetl,a,.*mia"y..

S f".

6./ Egyebek
PoldaufGiiborpolq6rmester:
o Meghiv6tkaptama Duna mentiNernetekdrt
ds Sv6bok6rtrendezvdnyre
- szeretndm.
ha a NemetI(isebbsdgionkorm6nyzarreszerol
varga orsolya kepviser'e.
wiesner Eva kepvise-Le:
ma.jcrm6s megy er a Kisebbsdgio;rk;.;;
rr'iiot, mertaz
orsi egy pily'zaton 1l naposDonyec-medencei
utaz6it nyert., i*, 6 ,"1 ,ra
elmenni.
Gratul6lunkOrsinak!
o

Lakos Gyiirgy beielentdsea sok kutya 6s macska
miatt - 6tadndrna megkeresest
a
kdt borzscjnyligeti
kepviselonekHivert Gribornak6s J'ak6csne
N"gy nra""r..

6
TakaosndN-ag)'Eva kdpviselo:tudtunk rnhraztigyrol,ds a kutyatart6rniir
hdrornrdtegir
falat emelt az ingatlanakcjrtil,u, Avrszis kinl jait es minclentrenclben
tal6lt-nincsbirz.A tulajdonosvdllalta,hogy a bejelentettkutyakatbefbgia
ds elhelyezi
valamilyenmenhelyen.A kapcsol6d6papirokat, vizsgalatijegyzokolyveket
6taclorn.
Koszcincjm
az irarokat.a bejelentonekelktildir-ika fenymdsolatokat.U[yeUf<entalegyzo
is
elutasftotta
a birtol<vddehni
k6relmtiket.
o

Meghivritkaptam az Osmagyariinnepsdgre07.l I -re,de nem tuclokelmenni.
mert
ekkor lesznekitt a nemettestverteleptirds
ktilcrdttei

o

Biirzsiinyligetivillanyh6l6zat: a Kis-vargardtndla kivitelezoI<orhbbar-r
viillalta.hogy
kivdgia az oszlop6llit6sn6lsziiks6gesf6kat. Majd most tavasszal
hogy
mdgsem
.ielezte,
tud.iaezt megtenni- csin6lja megaz onkorm6nyzat.Azcinkorm6iyzaticlolfoz6l<
kapacit6sukftiggvdnydber-r
dolgoznakis a teriileten,m6r arniko, ui, ido.iarasi
viszonyok
(szakadcl
esok)ezt lehetov6teszik. Ismdteltenelmondom.hogy a megrendelonern
az
cinkormdnyzat.
hanema Borzscinyligeti
Erclekveclelmi
Egyestiiet.ds mZga szerzoclist
az egyestiletmeg rnindignem mutattameg.Enndlfogva az 6nkorm6nyzat
nern
tudhatja,hogy az Egyesiiletrnilyen kotelezettsdgeket
v6llalt. Az onkoln 1nyzata
beluhdz6smegkezddsekoreloirta,hogy a kriztenileteketrnilyen m6don
l-raszldlhatja
a
kivitelezo es' hogy az okozottk6rt milyen m6don kell helyre6llitani.Ehhez
eddig ds es
enstdttis ragaszkodnifogunk. Nyomatekosanfelhfvom az Egyesriletvezetdsenek
figyehndt,hogy a munkiik befejezeseut6n.amig a kdzterilleteta fenti eloir6snak
megfeleloennerl 6llftott6khelyre.a vdgsz6rnl6inefizesseki!

MajorosG6borBEE. kepviseloie:
1. Az el6z6testtiletiiildsenelhangzott.hogy a f6k
.ielolesdtrnegkell isr-r-rdtelli
-- megtdrtent,ldnyegdbenrajtais volt.
csaka fak erdo f'elc;lioldal6n.
2' A m6rcius19-i tilesenelhangzott,hogy kerjtik a helyi epitdsi6s adorendeletek
hozztferhetosdgdt
3' Koszdnjiik,hogy a kivitelezof-elemegirtaa hivatala levelet.de rnegjegyzem"
hogy
eloszor04.23-in kerttik. es azolam6r60 nap telt el!
PoldaufG6borpolg6rrnester:
vannaka honlapon.az ART digitalizz{l6s6ban
r.d,szlofiKaroly is.ertea
segitsdgdt.
- ds ez meg mindig nerntcjrt6ntmeg!
rerrdelkezds6re
Az oni<orrninyzat
csakirgy erintett,hogy a kozirtkezeldshez
az onkorm6nyzatadhat
ki
engeddlyt.
MaiorosG6borBIIE. kepviseloje:az,errnernkijlcitrikel. mert a szerzodesa
kivitelezods az
Egyesliletkcjzottkdttetettes ez titkos.
Poldaul'G6borpolg6nnester:
Ha az'dnkorm6nyzatnem is tudia. hogy mi van a szerzocldsben.
ki mit v6llalt. akkor
mit kerjenszdmon!.
MajorosG6borBEE. kdpviseloje:azertkdrjiik.hogy az onkorrndrnyzaris
irjon a
kivitelezonek,tttertha l<ettenkdrltik,akkor a kdrelmtikerosebblesi. nagyobbnyomatdkot
[<ap.A szerzocles
ellendrtekdtnem flzetitikki. arnigmindenmunkael nem kdsziilt.

Dr'Dab6cziAkos: Milyen alaponv6r a BEE. segits6get,
ha nem aclja
meg l^tozz(ta
megfelelo
"helyr.Tllitar.u
infornr6ci6t/Pl. a szerzodesben
kikdthettekazdrinteitfelek.hogy
o/o-ot
20
--- ez olyan infon-r:r6ci6,
visszatartanak
amirol az onkormanyzatnaktuclliakellene.
K6pvisel6ifelvet6sek,hozzlisz6l6sok:
Czilik Ede TEF elnoke:
Keddi tildsdna bizotts6ghdrom tem6bantirgyalt.cle csak kethatfuozatot
hozott.
Azl'/ napirendben S6rdiTibor beaclv6nya,
ami nem igdnyelthattrozarimegerositest.
PoldaufGiiborpolg6rmester:
Val6bana S6rdiirr levelebenolyan terirletproblemai16l
ir. arnit meg 10 evvel ezellttcsakgyalog,vagy traktorral
lehlt rnegk6zeliteni.
Ndh6ny
dve a Gyop6r utca es ndh6nyn-rellekutcdj6ttU. :,s mill. Ft
6rtekben zuzottkovel
borftottuk' Azota s6rosiclobenis meg lehetkozeliteni az ingatlanokat,
perszeez nem
aszfaltft minosdg. Egyet6rteka Telepiildsfejlesztdsi
Bizofs6g vdlemdnyevel.
A 2./ napirend Dr. Munka peter p6r beacrv6nyanteildkerve
Dr'Muka PdterPdl beadv6nytadottbe, rnelybenkerte,hogy
a Duna utcai sflykorl6toziisal6l
mentessdget
kapjon, miver hamarosanmegkezdi haza epil{set
wiesnerEva kdpviseloelhagytaaz tildstermet,
szavazatiura'y,a n,
KondorosiL6szl6kdpviselo: az ut helyre6llftds6ra
tegyenletdtbeegy bizonyos
dsszeget.
Dr.MukaP6terp6l:
- a TEf hatdtozatitten rigy ertelmezem,
hogy nekem magasabb30.000.-Ft-ot
kell frzetnemegy behajtdsdrt,
mig mdsokcsak5.000.-Ft-ot fizetnek.
- beszelhgtri$ arr6l, hogy let6tbe
helyezekegy osszeget,de akkor mire fizetem
a 30.000.-Ft_ot,ez kettosfizetdslenne
- a kuk6s aut6 is bej6r,ds az is
22-24tonn6s.dn is erre a sirlyra szerettemvolna
enged6lytk6rni, mert egy mixer kocsi is kb. ilven srilvir
Dr.DabocziAkos:
- 6tviz ut6n a g6t belso oldal6tnem
lehethaszn6lni,mertaz agyagcsuszik,a g6t
innensoordal6nkialakitott irt nem az 6nkorm6nyzattulajdoia
- a kul<6sautofdlig van, amikor oda
bemegy,a,az kb. I 5- 17 t
- val6ba' kdtszerne fizettesstik,
vagy 30.0b-0.Ft, vagy letetaz fit
helyre6llit6s6ra
dr' CseriTibor jegvzo: a TEF hathrozaraj6,csakannyi rn6dosit6s
kellene,hogy egy 6lralunk
osszegethelyezne letdtbe Muka irr, igy ha az irt tonkre megy abb6l
keriilne
I:_qtlifro'ott
Kltavltasra.

dr'Muka PeterP6l: Az az igazsitg,hogy dt fogoni gonciolni.
hogy 30.000.-forint helyett.amit
csakIeheta foldfton hozzakbe. mert ere<letileg
kinyaronkent5.000.-Ft-tal szamoltam.
Czilik EdeTEF elnoke:A TEF bizotts6gis sokatagyalt
azon,hogy nrennyi legyenez.az
cisszeg.
es vdgtil a 30.000.-Ft mellettddntottiink.Annyival egeszitstik
ki a T'EF hat[rozatift.
hogy a 7.5 t j6rmti esetdn5.000.Ft/ alkalonra behait6s.
FqldaufG6borpolgdrrnester:
Javaslom,hogy azdpittetobeszeljemegazutcalak6ivala
behajt6st,
es 7.5 t-niil nehezebbgdpj6rmricsaka mixer-betonsz6llit6s6n6l
kcjzelitsemeg a
Duna utca felol az ingatlan6t'A magam reszerolis a TEF hatfrozatotfogom
tiimogatni
Kerem a szavazhsrahat|rozati javasratra,a kiegeszftdsser
egytitt:
A testiiletnreghoztaegyhangri(7:0) hatfirozar.tfi.
45 t2009.(VI.25.)sz. KH.
KismaroskdzsegOnkorrn6nyzatkdpviselo-testtilete
dr. Muka peterp6l kismarosilakos
rdszereegyedifelmentestacla Duna utcabana 3.5 t srilykorl6tozas
al6l, az. alibbim6clon:
o a7,5 tjiirm[ivek behajtdsaesetdn5.000.-Ft/alkalorn;
o a 12.5t osszsirlyirgepj6rmubeha.f
t6saeset6n.behajtdsonkdnt
a dij 30.000.-Ft/
alkalom;
o a 12,5t meghalad6g6pj6rmfrveka Duna foly6 6s a kerekpanit
kcjzottifoldirr
igenybevdteldvelhajtsanakbe az epitoanyaggal
Dr.Muka pdter pdl insatlan6ra
Hat6rido:folyamatos
Felelos:polg6rmester
Ogel Jdnoselhagytaaz iildstermet,u,r*urn

ura"y,l fO

Czilik Ede TEF elncike:
A 3' napirend: PerichtJ6zseffeljelentetteaz Onkorminyzatot
ayIZlG-nel amiatt.hogy a
Monostoru' ds Szuttaiirt vfzelvezetesenincs megolclvais az ingatlanirol
acsapacldkvizet
nem tud.iakivezetni a kdztertiletre.NeclerMihely pedig kovetelte,
hogy az cinkorm1nyzar
epftsenvizelvezeto6rkotaz rit melle.
AVIZIG kcitelezteaz onkormdnyzatotarra,hogy avizelvezetds
megold6s6ranyrijtsonbe
engeddlyezdsi
tervdokurnent6ci6tengeclelyezetEsre.
Mivel az itt nyomvonalamag6ntulajdonoliatis 6rint, mag6ntulajdonon
halad keresztiil, ezerta
TEF az al6bbimunkardszekelkeszitesdt
l6tja indokoltnai<:
annyitm6r most moclositanek
a
hatitrozaton,hogy az 5. pontot ve'nenk l. pontnak. merraza legfb'tosabb
Felolvastaa hatdrozatiiavaslotot - melldkelve
tlr'

ra

-

Wresrrerh,vakepviselovisszatdrtaz tildsterembe,szavazatiar6ny: g
fo.

dr' Csed Tibor.ieg)'zo:az elso l6p6sa tula.idonosokkal
tortdnorneg6llapodas
(ad6s-vdtel).
ha
nem sikertil meg6llapodnia m6sodik ldpdsa kisai6tit6s,de ezt n"nl
u, cinkormapytvegzi.
lrarremaz iilamigazgaldsi hivatal.
PoldaufG6borpolg6rmester:Kerem a szavazasl
a hatirozatL-javaslatra
. az elhangzott
rlodositdssal
egytirt:
A testtiletmeghoztaegyliangir(8:0) hat6rozat6t

46/20A9.UI.2s.)sz. KH.
KismaroskozsegOnkorn-r6nyzat
k6pviselo-testtiletet
f-elhatahn
azza apolg6rmestert.
illetolega hivatalt,hogy Pericht.l6zseffeljelent6se
nyomiin ayIZIG tiral az
dnkormiinyzatraeloirt kotelezdsekvdgrehajt6s
ifi - azal6bbiakbal a TEF altal
kidolgozott- iitemtervetszerinthajtsavegre:
- A Polg6nnesteri
Hivatal kerjena VIZIG-tol a tervekbenyirjt6s6ra
hat6ridomciclosit6st.
- HivatalosFdldrnerlvel az utat ttizesse
ki ds a Monostor Lltates a Folclmerohat(trozza
megazt,hogyjelenleg aztrtazutmenti ingatlanokb6lh6ny m2 tertiletetfoglal
el.
- A Foldmdrohatdtozzameg azr, hogy a
szabv6nyszerinti irtizdlessdgkialakit6s6hozaz
ft rnelletti mezogazdas6gi
tertiletekbolhrsz-kdnth6ny m2-t kelleneigenybevenni.
- Az onkormdnyzatkeressemegaz ingatlanok
tulajdonosaitabb6l a celuoi. hogyaz
ingatlanjaikb6lteritdsmentesenazttt szabv6nyszerintikialakit6s6hozsziikseges.
teriiletrdsztazingarlaniaikb6lt6rftdsmentesen
adj6k 6t az 6nkormanyzatnak
- Abban az esetben,ha irdsbannernnyilatk
oznaka tertilettdritdsmentlsentorteno
6tad6sdr6
l. akkor az onkormdny zat kezdem6,ny
ezzea t<isaj6tit6si el i 6r6st.
Hatdrido:folyamatos
Felelos:polg6rmester

A KIKI 6vodai tagintezmenyenekvezetds6rel<iirt pillydzatraegy drtekelhetopillyfizardrkezett
Wiesner Eva jelenlegi 6voclavezeto ptiyftzata. A mdsik p6ly(tzonal<nerr
volt ndmet
nemzetis6givegzettsege.
.lavaslom,hogy a testi.iletis t6mogassaWiesnerEva KIKI 6vodai
tagintezmenyvezetoi kinevezdsd
t, 2009. 0g.0I -tol 5 dv idotartamra.
PoldatrfG6borpolg6rmester:Gratuldlunkkdpviselo-tdrsunknak,
es kerem a szavazast.
A testriletmeghoztaegyhangir(8:0) hat6rozat6t:
47 12009.(VI.2S.)
sz. KH.
Kismaros.kcizsdg
Onkorm6nyzat
kdpviselo-testiiletet
tiinrogatja
Wi esnerEva Kozcislgazgat(rsir
Kozoktat6sih-rtdzm6ny
Ovoaai
taginrezmenyvezet"Simegbizat6s612009. 08.0 1-toI 5 evesi clotartarnra.
Hat6rido:folyamatos
Felelos: polgd,rmester

bektildttiku rurffiiut
Egy-kdi dolgot kifogasoltakpl. szakfeladatsz6mstb. ezt rijra
m6dositottuk.Az iJgyrendiBizotts6ghdtfon t6rgyaltaes elfogacltais a testiiletnekis
elfogad6srajavasolja. (Az alapit(t okiratok m6dositdsdtd.scrz e&)ts6ges
szerkezetii
okiratokat is kikulcltuk.)
PoldatrfGdborpolgdrmester:k6rem a szavazdst
az alapitookirat m6closit6sokra
A testiiletmeghoztaegyhangir(8:0) hatlrozatifi.

10
48/2009.(VI.25.) sz. KH.
KismarosKozs6g.Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete
elfogadta
a Vilcsek Gyula Altaldnos Iskola ds Kis Morg6 Ovoda Kdzcis\gazgatilsu
Kcizoktat6siInt6zm6nyAlapfto Okirat6ra6s a MriveloddsiHhz Alapito
Okirataratett m6dosit6inditv6nr,t.
Hat6rido: azornal
Felelos:polg6rmester
Most kaptamaz drtesitdst,hogy a Duna fnadlsaa 2006-osszint alatt lesz20 cm-rel. De mi
id6benmegkezdtuka vddekez6sreval6 felk6sztildst,rendbetettuk a gfrtat,f6li6t vettiink,
rendelti.inkhomokot es zuzott kcivet, drtesitetti.ika lakoss6got. De ugy nezki, hogy nagyobb
volt a fiistje, mint a l6ngja a mostani furviznek--- de mi ennek csak driiltink.

o
o

a Nyfl utcai beadvftnyta lak6kkal alitftatva,
a parkolo tervdt, a szemeteskont6ner kdrnyezetdnekkialakitirstt az ottani lak6k
v6llalt6k, tov6bbi dszrevdteleink
:

-

a G6lhegyi-Lejto-Harangvir6g
utc6ndlnem lehet kilani, a fizfft ki kellene v6gni,a
korl6t mellett kasz6lni,
Bcirzsdnyligeti
f6rum id6pontja:08.15. vagy 08.22.melyik legyen?
---- polg6rm ester:az aug.20-i munkanapffiszervezes
miatt j obb lennea 08.I 5.
az Ag utc6bana kdzkutat lekdtrittdk- a G6lhegyinviszont 3 krit is tizemel- onndt
kelleneegyet lekotni es az Agutcait visszadllitani

-

l. Az elmrilt dvekbenBdrzsonyligeten6 betordsis volt, 6s most sikertilt elfoqnunka
betcir6t.
2. A Vorosmarty utca sark6raszeretndnkkihelyezni egy t6rk6pet, mert sokat nem
tudnak eligazodni,a soromp6n6lis egy ilyen t6bla kihelyezdsdttervezzik.
Poldauf G6bor polg6rmester: a borzscinyligetifelvetdsek a TEF majd targyalja meg, a
polgiirorsdgnekpedig kdszonjtik az aktiv, hatdkonymunk6t.

100 m-es szakasza,ami meg nincs helyre6llitva, 6s rigy nez ki, hogy most lehet
paly6zni 6llagmeg6v6 feltciltdsre
Ldszl6fi K6rollz k6pviselo: kor6bban azt a fdldet ingyen kaptuk, de a kormdnyrendelet
6rtelm6bencsdkkentenikell a nyfni gdtakmegerosit6sdt!
Poldauf Giibor polgarmester: ez igy van, ezert kertem a viztigyes ismerosdket, hogy
min6sfts6kkerekp6nitnak6s akkor m6r nincs akadillyaa megerositdsnek.De ehheza DunaIpoly Nemzetr Park hozz6jttrulttsais sziiks6ges.Ha ez M engeddlymeg lesz, akkor a DunaholtAgb6lkikertilo f<ilddelmeg tudniink erositenia kerdkp6rutat..

1. Ydc elinditja az Ulmi Skatuj6t a Dundn
j6 lenne valamilyen i.idvcizl6st
megszervezniarra az id6pontra,amikor elhaladKismarosmellett,

ll

2. Ady Endrent1
meg mindig balesetveszdlyes,
fc1
3' a KismarosiTirzoltokazorszdgosversenyreetvittet akezifecskendos
locsol6t.(arnit
Hoffmann Gribor irjitott fel, ezirtonis kdszcinjtik)nagy sikeriink
volt vele. Ktil6n
kriszdnjiikogel .r6nosnak,hogy kcilcsdnadtaazut6nfut6i6t.
PoldaufG6borpol g6rmester:
- uhni Skatuja:lehet szervezni
b6rmit, paftnerekvagyunk,pl. koszorrizdstis
- A Szokolyaiitton most folyik
a r6cs.iavit6sa
"t ".|"1"gydtt az Ady Enclrerjrtiriicsotis
meg fogjdk csin6lni,
- gratuldlunka Tiizolt6knak
Amennyibenm6snincs,koszcinoma megjelenest* az til6stbez6rom.

K.rn.f.

dr.CseriTibor
jegyzo

Jegyz6konyvhitelesit6k:

fl63

-T^#,xfrruR"
kepivselo

'/W,b,e'u"rQ,
WiesnerEva
kepviselo

