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a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMNPK fÉbruár NUJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 
 
 
 

NLOMNPK EffK NUKF dTB Üaíározaía 
homló város Üaíálóos bÉlíÉrülÉíá szabálóozásá íÉrvénÉk 

 OMNOLOK szK módosííásáról 
 
 
 
A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ meÖíárÖóalía a város haíálóos 
belíerüleíá szabálóozásá íervének OMNOLOK szK módosííásáról szóló 
előíerjeszíésí és az alábbá haíározaíoí hozza: 
 
A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ a város haíálóos belíerüleíá 
szabálóozásá íervének OMNOLOK szK módosííásáí meÖváíaíía és javasolja annak 
szakhaíósáÖá eÖóezíeíésre bocsáíásáíK  
 
 
 

kKmKfK 
 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
háadmánó háíeléül: 
pzőke Aííáláné 
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OMNPK fÉbruár NUJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

OLOMNPK EffK NUKF dTB Üaíározaía 
a BérlÉíá díjak módosííásáról 

 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí álíal ÉlfoÖadoíí szÉrvÉzÉíá és működésá szabálózaí fK szK mÉlléklÉí ffLAKN4K 
éoníjában a bázoíísáÖra áíruházoíí haíáskörévÉl élvÉ a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ 
az alábbá haíározaíoí hozza: 
A dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ N4LOMNOK EufKOVKF szK haíározaía OK éoníjában 
mÉÖállaéííoíí bérlÉíá díjíáblázaíoí és övÉzÉíá bÉsorolásí az alábbáak szÉrání módosííja:  

 
 

B É o i b T f   a Í g T Á B i Á Z A T 
 

a nÉm lakás céljára szolÖáló önkormánózaíá íulajdonban lévő hÉlóáséÖÉk 
bérlÉíá díjának mÉÖállaéííásához 

 
 

OMNPK év 
                                                                       EcíLmOLhóF 

hözműÉllátottsáÖ fK övÉzÉt ffK övÉzÉt fffK övÉzÉt fsK övÉzÉt sK övÉzÉt 

hözmű nélkül OOMIJ cí NUMIJ cí NRMIJ cí TMIJ cí PPMIJ cí 

Csak vállanó van T4MIJ cí 4VMIJ cí OOMIJ cí NNMIJ cí NNNRIJ cí 

sállanóI vízI 
szÉnnóvízcsaíorna vanI 
íávfűíés vanLnáncs 

VPMIJ cí T4MIJ cí ROMIJ cí PNMIJ cí NRUMIJ cí 

 
 
A bérlÉíá díj méríékÉ mándÉn évbÉn a hpe álíal hávaíalosan közzéíÉíí foÖóaszíóá árándÉxJ
válíozásnak mÉÖfÉlÉlőÉn az ánflácáó méríékévÉl nőK 
 
 
 



h f j r T A T Á p 
homló város bÉlíÉrülÉíénÉk övÉzÉíbÉ sorolásáról 

fK szKövÉzÉt:     
Az álíalános rÉndÉzésá íÉrvbÉn városközéonínak jÉlzÉííI városszÉrkÉzÉíá ÉÖóséÖÉkbÉn lévő 
közíÉrülÉíÉkI nÉvÉzÉíÉsÉn:  
· hossuíh iajos uíca: a volí Carbon árodaééülÉííől – BÉrÉk uíca dÉlíááÖI 
· BÉrÉk uíca J pzálvásá úí J aózsa dóörÖó uíca álíal haíárolí íÉrülÉíÉkI  
· Bajcsó ZsK uíca: a hossuíh iajos uícaá dÉlíáíól – a bírósáÖ ééülÉíéáÖ íÉrjÉdő szakaszaI  
· TÉmélom íérI  
· BÉm uícaI  
· mécsá úí: a vasúíá áíjáróíól – a hásfaludó uícááÖ íÉrjÉdő szakaszaI 
pákonda üdülőíÉrülÉíÉ május NK és auÖuszíus PNK közöííá üdülésá szÉzonbanK 
 
ffKszKövÉzÉt:     
· hossuíh iajos uícának az fK szK övÉzÉíbÉ nÉm íaríozó részÉáI  
· Bajcsó ZsK uícának az fK szK övÉzÉíbÉ nÉm íaríozó részÉáI 
· Zrínóá íérI  
· mÉíőfá íérI  

pzálvásá városrészK 
 

fffKszKövÉzÉt:     
· hökönóösJkóuÖaí közéoníá részÉ Ea dorkáj uíca NJíől az ffjúsáÖ uícaá csaílakozásáÖFI 
· hökönóösJhÉlÉí üzlÉíá közéoníja Ecürsí pándor uícaI páÖvárá bndrÉ uícaFI 
· aávádföld üzlÉíá közéoníja EgubálÉum mrÉsszó és körnóékÉFI 
· pomáÖá városrész üzlÉíá közéoníja Ea volí"hrásíáló" mrÉsszó és körnóékÉFI 
· hÉndÉrföldá városrész üzlÉíá közéoníja EAranó gános uíca ÉlÉjÉI sörösmaríó uíca ÉlÉjÉ és 

az üzlÉíÉk körnóékÉFI 
· TÉljÉs körívélóÉsá városrész   
 
fsK szK övÉzÉt: 
· fJfffK övÉzÉíbÉ nÉm íaríozó városrészÉkI 
· pákonda üdülőíÉrülÉíÉ szÉéíÉmbÉr NJíől áérálás PMJáÖ íÉrjÉdő ádőszakbanK 
 
sK szK övÉzÉt: 
· sárosház íér 
 
A módosííás a haíározaí ÉÖóéb részÉáí nÉm éráníáK 

 
eatárádő:  azonnal 

FÉlÉlős:  drK saskó brnő címzÉíÉs főjÉÖóző 
  

kKmKfK 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
háadmánó háíeléül: 
pzőke Aííáláné 
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PLOMNPK EfsK OOKF dTB Üaíározaía 
a clóra uícaá lakóíÉlkÉk éríékÉsííéséről 

 

A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ homló sáros Önkormánózaí 
hééváselőJíesíüleíének sersenóezíeíésá szabálózaíában bázíosííoíí joÖkörében 
meÖíárÖóalía a clóra uícaá lakóíelkek éríékesííésével kaécsolaíos 
előíerjeszíésí és az alábbá haíározaíoí hozza: 
 
A ÖazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ a clóra uK OK szám alaííá NVTSLNM4 
hrszJúI NNUM mO naÖósáÖú és a clóra uK SK szám alaííá NVTSLNMO hrszJúI NNTV 
mO naÖósáÖú ánÖaílanok íekáníeíében nem kíván elíérná az éríékbecslésben 
szereélő áríólI íÖó új áraí nem állaéíí meÖI az ánÖaílaní íovábbra ás NKMMMIJ 
cíLmO H ÁcA áron kívánja éríékesííenáK rÖóanakkor az ánÖaílanok éríékesííéséí 
– íÖó a lácáíkáírásí ás – konkréí érdeklődő jeleníkezéséáÖ elhalaszíjaK 
 
celkérá a jeÖózőíI hoÖó amennóáben konkréí érdeklődő jeleníkezákI úÖó 
áníézkedjen a versenóíárÖóalás káírásárólI majd az adásvéíelá szerződés 
elkészíííeíéséről és a véíelár befázeííeíésérőlK 
 

eaíárádő: éríelem szerání 

celelős: drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
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4LOMNPK EfsK OOKF dTB Üaíározaía 
a OMNOK évá úíJÜíd fÉnníaríásá kÉrÉí fÉlÜasználásáról 

 
 
 

A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ homló sáros Önkormánózaí 
hééváselőJíesíüleíének pzervezeíá és jűködésá pzabálózaíáról szóló OTLOMMSK 
EuKNSKF számú rendeleí fK szK mellékleí ffLAK éoní NK bekezdése alaéján  
áíruházoíí döníésá haíáskörében meÖíárÖóalía a OMNOK évá úíJhíd fenníaríásá 
kereí felhasználásáról szóló előíerjeszíésí és az alábbá haíározaíoí hozzaK  
 
A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ a OMNOK évá úíJhíd fenníaríásá kereí 
felhasználásáról szóló beszámolóí meÖváíaíía és a íárÖóá kereí felhasználásáí 
az NK szK mellékleíben foÖlalíak szerání elfoÖadjaK 
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drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
 
 
háadmánó háíeléül: 
 
pzőke Aííáláné 
 
 
 
 
 
 
 
  



NK szK mellékleí 
 
 
ÚíJÜíd fÉnníaríásá kÉrÉí OMNOK évá fÉlÜasználásaW    
    
háíóúzás  NO OR4 ecí 
corÖalomíechnákaI kresz íáblák beszerzése  PNT ecí 
Zúzoííkővásárlás  4SV ecí 
cuvarkölíséÖek  N UOT ecí 
oeéedéskáöníés EhórházI hörívélóesI jecsekfaluá uKI 
dorkáj uKI cürsí uKI Zobáká uKF  S 4TT ecí 
bsze TK uK aszfalíozás  O OPV ecí 
hánázsá mK uK úíjavííás  POR ecí 
madkarendezésI kaszálás  N MMS ecí 
hossuíh uK URK előíí léécső felújííás  NRO ecí 
BuszmeÖálló éeron káalakííása EAlkoímánó uKF  PUR ecí 
jákszáíh uK UK úí és járda helóreállííás  N4M ecí 
fránóá uK 4MK előíí léécsőkészííés  R4 ecí 
hossuíh uK UTK EZenÖő ÁruházF járdaaszfalíozás  OPR ecí 
mécsá uK 4RK léécső felújííás  NOT ecí 
fránóá uK P4K járda felújííás  OTV ecí 
Buszéálóaudvar aszfalíburkolaí javííás  NPV ecí 
sárosház Tér járdajavííás  RN ecí 
Alkoímánó uK VJNRK léécsőjavííás  4M ecí 
Baríók BK uK OMK úí helóreállííás  OR ecí 
hörívélóes léécsőkorláí készííésI szerelés  4P ecí 
hazánczó uK mozÖáskorláíozoíí feljáró készííés  SOT ecí 
dééá íereérendezésI íászíííás  NTP ecí 
OMNNJből áíhozoíí számlák  P OV4 ecí 
Az alább fÉlsorolí léécsőI járdaI íámfaljavííásá munkákÜoz VTT ecí 
bázíosííoííunk anóaÖoí    
böívös uK NPJNRK léécsőjavííásI úíkorláí meszelésI    
sörösmaríó uK TK járdajavííásI Béke léécsősorjavííásI    
jecsekfaluá uK NPK léécsőI járdajavííásI páÖvárá uK léécsőjavííásI   
jórácz ZsK uK OK léécsőjavííásI pallaá uK járdajavííásI    
Berek uK NLc íámfaljavííásI Bajcsó uK járdajavííásI    
fránóá uK PUJ4MK léécsőjavííásI Alkoímánó uK PUK 
léécsőjavííásI    
meíőfá uK OTK léécsőjavííásI daÖarán uK mozÖK horlK celjáró 
javííásI   
páÖvárá uK UK léécsőjavííásI Berek uK íámfaljavííásI       

ÖsszÉsÉnW  PN SRR Écí 
    
brÉdÉíá ÉlőáránózaíW  OV RMM Écí 
jódosííoíí ÉlőáránózaíW  PN SMM Écí 
ménzüÖóá íÉljÉsííésW  PN RN4 Écí 



 
A fÉlsorolásban szÉrÉélő munkák OMNOK dÉcÉmbÉr véÖéáÖ ÉlkészülíÉkK 
A kÉrÉí fÉlhasználása a jóváhaÖóoíí íÉrv szÉrání valósulí mÉÖI azonban az ÉrÉdÉíá 
Élőáránózaíban íÉrvÉzÉíí munkákhoz kééÉsí néhánó Élíérés íöríéníI mÉlóÉk a 
közvÉílÉn balÉsÉívÉszéló Élhárííás máaíí válíak szükséÖÉsséK A 
íöbblÉífÉlhasználás a szakfÉladaíon íÉljÉsülíI nÉm íÉrvÉzÉíí OMTR ÉcíJos 
íöbblÉíbÉvéíÉl ÉlérésévÉl válí lÉhÉíővéK 
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RLOMNPK EfsK OOKF dTB Üaíározaía 
a OMNPK évá úíJÜíd fÉnníaríásá kÉrÉí fÉloszíásáról 

 
 

A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ homló sáros Önkormánózaí 
hééváselőJíesíüleíének pzervezeíá és jűködésá pzabálózaíáról szóló OTLOMMSK 
EuKNSKF számú rendeleí fK szK mellékleí ffLAK éoní NK bekezdése alaéján  
áíruházoíí döníésá haíáskörében meÖíárÖóalía a OMNPK évá úíJhíd fenníaríásá 
kereí feloszíásáról szóló előíerjeszíésí és az alábbá haíározaíoí hozzaK  
 
A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ a OMNPK évá úíJhíd fenníaríásá kereí 
feloszíásáról szóló előíerjeszíésí meÖváíaíía és a íárÖóá kereí feloszíásáí az NK 
szK mellékleíben foÖlalíak szerání elfoÖadjaK 
 
A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ uíasííja a sárosÖondnoksáÖoíI 
hoÖó a jóváhaÖóoíí munkák elvéÖzéséről áníézkedjenK 
 
eaíárádőW OMNPK december PNK 
cÉlÉlősW BoÖóaó iászló áníézménóvezeíő 
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drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
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SLOMNPK EfsK OOKF dTB Üaíározaía 
a OMNOK évá vízkár ÉlÜárííásá kÉrÉí fÉlÜasználásáról 

 
 

A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ homló sáros Önkormánózaí 
hééváselőJíesíüleíének pzervezeíá és jűködésá pzabálózaíáról szóló OTLOMMSK 
EuKNSKF számú rendeleí fK szK mellékleí ffLAK éoní NK bekezdése alaéján  
áíruházoíí döníésá haíáskörében meÖíárÖóalía a OMNOK évá vízkár elhárííásá 
kereí felhasználásáról szóló előíerjeszíésí és az alábbá haíározaíoí hozzaK  
 
A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ a OMNOK évá vízkár elhárííásá kereí 
felhasználásáról szóló beszámolóí meÖváíaíía és a íárÖóá kereí felhasználásáí 
az NK szK mellékleíben foÖlalíak szerání elfoÖadjaK 
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drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
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NK szK mellékleí 
 
 

 
sízkár fÉnníaríásá kÉrÉí OMNOK évá fÉlÜasználásaW    
síznóÉlők javííásaI éóílásaI aknakáÉmÉlésÉkW  4VU ecí 
fránóá uKI pallaá uK SJUKI fránóá uKJmeíőfá uK csaílakozásánálI    
hossuíh uK NMPKI ZenÖő uKI daÖarán uKI hossuíh uK EZenÖő 
ÁruházF   
tomázásW  4TS ecí 
jecsekfaluá uK TKI hörívélóes uK ONKI böívös uK NTKI    
pallaá uKI mécsá uK    
haszánóa éaíak zárí rendszerének íászíííása  PUN ecí 
Berek uK vízelvezeíő készííése  TU ecí 
Bercsénóá uK árokjavííás  SP ecí 
brzsébeí uK árokjavííás  RS ecí 
Árokburkoló öníősablon alaélemezek Öóáríása  NOR ecí 
oázóaszíal javííás  4V ecí 
mécsá uK víznóelőrácsok  N UMO ecí 
hánázsá uK Ehőerőmű kerííésénélF árokíászíííásI burkolás  PRS ecí 
AnnaJAkna árokíászíííásI helóreállííás  TS ecí 
dééá árokíászíííás Ecő uKI maíak uKI hásbaííóánI pákondaI 
jecsekfaluá uKF  O4V ecí 
AnnaJAkna csaéadék árokásás  NOR ecí 
Csaéadékcsaíorna helóreállííás Emécsá uKF  RNM ecí 
Alkoímánó uK NRK zárí csaéadékcsaíorna káalakííása  TR ecí 
sízelvezeíő árkok káalakííása  PPT ecí 
böívös uK árok helóreállííás  RU ecí 
cuvarkölíséÖ:  TNP ecí 

ÖsszÉsÉnW  S MOT Écí 
    
brÉdÉíá ÉlőáránózaíW  4 NMM Écí 
ménzüÖóá íÉljÉsííésW  R UP4 Écí 

 
Az Élőáránózaíhoz kééÉsí a íúllééésí a mécsá úí víznóÉlőrácsaának nÉm íÉrvÉzÉíí 
káadása okozíaK A káadásá íöbblÉíÉí más szakfÉladaíok rovására bázíosííoííukK 
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TLOMNPK EfsK OOKF dTB Üaíározaía 
a OMNPK évá vízkár ÉlÜárííásá kÉrÉí fÉloszíásáról 

 
 

A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ homló sáros Önkormánózaí 
hééváselőJíesíüleíének pzervezeíá és jűködésá pzabálózaíáról szóló OTLOMMSK 
EuKNSKF számú rendeleí fK szK mellékleí ffLAK éoní NK bekezdése alaéján  
áíruházoíí döníésá haíáskörében meÖíárÖóalía a OMNPK évá vízkár elhárííásá 
kereí feloszíásáról szóló előíerjeszíésí és az alábbá haíározaíoí hozzaK  
 
A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ a OMNPK évá vízkár elhárííásá kereí 
feloszíásáról szóló előíerjeszíésí meÖváíaíía és a íárÖóá kereí feloszíásáí az NK 
szK mellékleíben foÖlalíak szerání elfoÖadjaK 
 
 
ríasííja a sárosÖondnoksáÖ vezeíőjéíI hoÖó a jóváhaÖóoíí munkák 
elvéÖzéséről áníézkedjenK 
 
eaíárádőW OMNPK december PNK 
cÉlÉlősW BoÖóaó iászló áníézménóvezeíő 
 

kKmKfK 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
 
 
háadmánó háíeléül: 
 
pzőke Aííáláné 



 

 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 
 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMNPK május NSJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

ULOMNPK EsK NSKF dTB Üaíározaía 
a háréáíá TAu BíK közíÉrülÉíJÜasználaíá ÉnÖÉdéló üÖóÉ 

 
 

A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ – a éolÖármesíer 
előíerjeszíésében – meÖíárÖóalía a háréáíá TAu BTK homló J hökönóösá 
városrészre vonaíkozó közíerüleíJhasználaí áráníá kérelméí és az alábbá 
haíározaíoí hozza: 
 
 
A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ a meÖlévő „Trafák” éaválon 
közíerüleíen íöríénő bővííéséí íámoÖaíjaI javasolja éolÖármesíernek a 
meÖlévő N4IMM mOJes éaválon bővííéséhez a kérí SIMM mO naÖósáÖú  
közíerüleíeí ádeáÖlenes használaíára közíerüleíJhasználaíá enÖedéló káadásáíK 
 
 
 
 

kKmKfK 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
 
 
háadmánó háíeléül: 
 
pzőke Aííáláné 

 
 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMNPK május OTJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
VLOMNPK EsK OTKF dTB Üaíározaía 

drÉksza jáÜáló íÉlÉkJkáÉÖészííésá kérÉlméről 
 

A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ az pZjpZ fK szK mellékleí ffLAKNOK 
éoníjában a kééváselőJíesíüleí álíal a bázoíísáÖra áíruházoíí haíáskörével élve 
elrendelá az önkormánózaíá íulajdonú komlóá NNSOLPN hrszJú ánÖaílan 
meÖoszíásáíK 
A meÖoszíás során keleíkezeííI a szabálóozásá íerv álíal kásvárosáas 
lakóövezeíbe sorolíI a mellékelí íérkéémásolaíon bejelölí kbK PR mO naÖósáÖú 
– a földmérés során éoníosííandó – íerüleíeí forÖalomkééessé mánősííá és 
íelekJkáeÖészííéskéní éríékesííá az NNSOLOM hrszJú ánÖaílan íulajdonosa 
dreksza jáháló EhomlóI oadnóíá uK N4KF részéreI azzal a káköíésselI hoÖó az 
ánÖaílan meÖoszíásával és éríékesííésével járó valamennóá kölíséÖeí a 
kérelmező váseláK 
 
A bázoíísáÖ a íerüleí véíeláráí NMMM cíLmO összeÖben Eáfa meníesF haíározza 
meÖK 
 
sevőnek a íerüleí véíelárán és feníá kölíséÖeken felül meÖ kell íérííená a 
forÖalmá éríékbecslés díjáí EORKMMMIJ cíF ásK 
 
ríasííja a jeÖózőíI hoÖó áníézkedjen a meÖoszíásá vázrajz meÖrendelése és 
haíósáÖá jóváhaÖóásaI ezí köveíően az adásvéíelá szerződés elkészíííeíéseI a 
véíelár és éríékbecslésá díj befázeííeíése áráníK  
celhaíalmazza a éolÖármesíerí a szerződés aláírásáraK 
 
eaíárádőW  éríelem szerání 
cÉlÉlősW  drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
 
 

kKmKfK 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
háadmánó háíeléül: 
 
pzőke Aííáláné 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMNPK május OTJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
NMLOMNPK EsK OTKF dTB Üaíározaía 

püvÉÖÉs dábor ánÖaílanvásárlásá kérÉlméről 
 

A kééváselőJíesíüleí álíal elfoÖadoíí szervezeíá és működésá szabálózaí NK szK 
mellékleí ffLAKNOK éoníjában a bázoíísáÖra áíruházoíí haíáskörével élve a 
ÖazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ püveÖes dábor homlóI pósíó uK UK 
szám alaííá lakos részére éríékesííá a komlóá VVU hrszJú NOV mO naÖósáÖú 
önkormánózaíá íulajdonú ánÖaílaníI azzal hoÖó: 
 
J sevőnek a íerüleí véíelárán felül meÖ kell íérííená a forÖalmá éríékbÉcslés 

díjáí EORKMMMIJ cíF ásK 
 
J Az adásvéíelá szerződés benóújíásával eÖóádejűleÖ a földhávaíalnál kérná 

kell a jelenleÖ méÖ „lakóházI udvarI ÖazdasáÖá ééüleí”Jkéní nóálváníaríoíí 
ánÖaílaní „beééííeílen íerüleí”Jkéní íöríénő nóálváníaríásba véíeléíK A 
meÖnevezés meÖválíozíaíásához szükséÖes ééüleí leszüníeíésá vázrajz 
valamennóá kölíséÖéí a vevő váseláK 

 
A bázoíísáÖ az ánÖaílan véíeláráí POKORMIJcí Eáfa meníesF összeÖben haíározza 
meÖK 
 
ríasííja a jeÖózőíI hoÖó Öondoskodjon az adásvéíelá szerződés 
elkészíííeíésérőlI ezzel eÖóádejűleÖ az ánÖaílanJnóálváníaríáson íöríénő 
áímánősííésrőlI valamání a véíelár és az éríékbecslésá díj befázeííeíésérőlK 
celhaíalmazza a éolÖármesíerí a szerződés aláírásáraK 
 
 
eaíárádőW  OMNPK júláus NRK 
cÉlÉlősW  drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
 

kKmKfK 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
háadmánó háíeléül: 
 
pzőke Aííáláné 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 
 

h f s l k A T  
 
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMNPK május OTJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

NNLOMNPK EsK OTKF dTB Üaíározaía 
maéé gózsÉf íÉrülÉívásárlásá kérÉlméről 

 
A kééváselőJíesíüleí álíal elfoÖadoíí szervezeíá és működésá szabálózaí NK szK 
mellékleí ffLAKNOK éoníjában a bázoíísáÖra áíruházoíí haíáskörével élve a 
ÖazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ meÖíárÖóalía maéé gózsef 
íerüleívásárlásá kérelmével kaécsolaíos előíerjeszíésí és az alábbá haíározaíoí 
hozza: 
 
A ÖazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ az önkormánózaíá íulajdonú komlóá 
J OTPO hrszJú PPOT mO íerüleíű „beééííeílen íerüleí” meÖjelölésűI 
J OTPP hrszJú P4TS mO íerüleíű „beééííeílen íerüleí” meÖjelölésűI 
J OTPS hrszJú STTM mO íerüleíű „beééííeílen íerüleí” meÖjelölésűI 
J OTPT hrszJú PMVT mO íerüleíű „beééííeílen íerüleí” meÖjelölésűI 
J OT4M hrszJú OUMS mO íerüleíű „beééííeílen íerüleí” meÖjelölésűI 
J OT4N hrszJú OPO4 mO íerüleíű „beééííeílen íerüleí” meÖjelölésű 
 
összesen ONUMM mO naÖósáÖú ánÖaílanokaí lácáíÉljárás úíjánI ÉÖóbÉn 
éríékÉsííáI azzal hoÖó: 
 
J A lácáí nóeríesének a íerüleí véíelárán felül meÖ kell íérííená a forÖalmá 

éríékbÉcslés díjáí EPRKMMMIJ cíF ásK 
 
J A nemzeíá vaÖóonról szóló OMNNK évá CuCsf íörvénó N4K § alaéján a helóá 

önkormánózaí íulajdonában lévő ánÖaílan éríékesííése eseíén az államoí 
elővásárlásá joÖ álleíá meÖK Az adásvéíelá szerződés meÖköíésére csak az 
elővásárlásra joÖosulí EjaÖóar ÁllamF meÖkereséséí és feníá joÖszabálóban 
előírí haíárádőn belül EPR naéF meÖíeíí nóálaíkozaíáí köveíően kerülheí sorK 

 
A bázoíísáÖ az ánÖaílanok kákáálíásá áráí NKVSOKMMMIJcí Eáfa meníesF összeÖben 
haíározza meÖK 



A bázoíísáÖ uíasííja a jeÖózőíI hoÖó áníézkedjen a versenóíárÖóalás káírásárólI 
majd az adásvéíelá szerződés elkészíííeíéseI íovábbá a véíelár és 
éríékbecslésá díj befázeííeíése áráníK  
celhaíalmazza a éolÖármesíerí a szerződés aláírásáraK 
 
 
eaíárádő:  OMNPK júláus PMK 
cÉlÉlős:  drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
 
 

kKmKfK 
 
 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
 
háadmánó háíeléül: 
 
pzőke Aííáláné 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMNPK május OTJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
NOLOMNPK EsK OTKF dTB Üaíározaía 

„máramás” VK szK üzlÉíÜÉlóáséÖ bérbÉadásáról 
A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ homló sáros Önkormánózaí 
hééváselőJíesíüleíének sersenóezíeíésá szabálózaíában bázíosííoíí joÖkörében 
meÖíárÖóalía a „máramás” VK számú üzleíhelóáséÖ bérbeadásával kaécsolaíos 
előíerjeszíésí és az alábbá haíározaíoí hozza: 
 
A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ hozzájárul ahhozI hoÖó homló 
sáros Önkormánózaía a hossuíh iK uK TVK szám alaííá „máramásház” 
földszáníjénI a komlóá 4UTLOLALP hrszJú üzleísoron lévő VK számú OMIMV mO 
naÖósáÖú üzleíhelóáséÖeí bérbe adja hósáné jészáros eenráeíí ETSPO mécsI 
kaÖó fmre uK SUJTUKF részére VPM cíLmO H OT B ÁcAI azaz NUKSURIJ cí H 
RKM4RIJ cí ÁcA Ebruííó OPKTPMIJ cíF havá bérleíá díjéríK 
Bérlő PM naéon belül köíeles a sárosÖondnoksáÖÖal a bérbeadásra vonaíkozó 
szerződésí meÖköínáI ellenkező eseíben elveszííá a befázeíeíí 
versenóíárÖóalásá előleÖeíK 
 
A bázoíísáÖ uíasííja a jeÖózőíI hoÖó Öondoskodjon a kérelmező 
íájékozíaíásárólI íovábbá a bérleíá szerződés elkészíííeíésérőlK celhaíalmazza 
a sárosÖondnoksáÖ áníézménóvezeíőjéí a bérleíá szerződés aláírásáraK 
 
 
eaíárádőW  OMNPK júnáus ORK 
cÉlÉlősW  drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
  BoÖóaó iászló sárosÖondnoksáÖ áníézménóvezeíője 
 

kKmKfK 
 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
háadmánó háíeléül: 
pzőke Aííáláné 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMNPK május NSJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
NPLOMNPK EsK PMKF dTB Üaíározaía 

a háréáíá TAu BíK íÉlÉkJkáÉÖészííésá kérÉlméről 
 

A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ az pZjpZ fK szK mellékleí ffLAKNOK 
éoníjában a kééváselőJíesíüleí álíal a bázoíísáÖra áíruházoíí haíáskörével élve 
elrendelá az önkormánózaíá íulajdonú komlóá OP4ULN ÜrszJú ánÖaílan 
meÖoszíásáíK 
A meÖoszíás során keleíkezeííI a szabálóozásá íerv álíal naÖóvárosáas 
lakóövezeíbe sorolíI a mellékelí íérkéémásolaíon bejelölí kbK 4M mO naÖósáÖú 
– a földmérés során éoníosííandó – íerüleíeí forÖalomkééessé mánősííá és 
íelekJkáeÖészííéskéní éríékesííá a OP4UL4 hrszJú ánÖaílan íulajdonosaI háréáíá 
TAu BíK EhozármáslenóI gózsef AK uK OUKF részéreI az alábbá káköíésekkel: 
 

J Az ánÖaílan meÖoszíásával és éríékesííésével járó valamennóá kölíséÖeí 
a kérelmező váseláK 

J A meÖvásárolí íerüleírész be nem ééííeíí részéí a háréáíá TAu BíK a 
közforÖalom részére folóamaíosan rendelkezésre bocsáíjaI nem zárja el 
és karbaníaríjaK 

J sevőnek a íerüleí véíelárán és feníá kölíséÖeken felül meÖ kell íérííená a 
forÖalmá éríékbecslés díjáí EORKMMMIJ cíF ásK 

 
A bázoíísáÖ a íerüleí véíeláráí PKOMMIJcíLmO összeÖben Eáfa meníesF haíározza 
meÖK 
 
ríasííja a jeÖózőíI hoÖó áníézkedjen a meÖoszíásá vázrajz meÖrendelése és 
haíósáÖá jóváhaÖóásaI ezí köveíően az adásvéíelá szerződés elkészíííeíéseI a 
véíelár és éríékbecslésá díj befázeííeíése áráníK  
celhaíalmazza a éolÖármesíerí a szerződés aláírásáraK 
 
eaíárádőW  éríelem szerání 
cÉlÉlősW  drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
 

kKmKfK 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
háadmánó háíeléül: 
pzőke Aííáláné 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMNPK júnáus O4Já ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
N4LOMNPK EsfK O4KF dTB Üaíározaía 

buróéaá AuíómÉníÉs kaé mÉÖrÉndÉzéséről 

A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ homló sáros Önkormánózaí 
hééváselőJíesíüleíének pzervezeíá és jűködésá pzabálózaíáról szóló OTLOMMSK 
EuKNSKF számú rendeleí fK szK mellékleí ffLAK éoní VK francáa bekezdése alaéján  
áíruházoíí döníésá haíáskörében meÖíárÖóalía az buróéaá jobáláíásá eéíhez és 
az buróéaá Auíómeníes kaéhoz való csaílakozásról szóló előíerjeszíésíK  
 

NK A dazdasáÖá és Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ felhaíalmazza a 
éolÖármesíeríI hoÖó aláírja a OMNPK évá buróéaá jobáláíásá eéí haríájáíK 

 
eaíárádő:  azonnal 
celelős:  molács gózsef éolÖármesíer 

 
OK A bázoíísáÖ felkérá a sárosÖondnoksáÖ vezeíőjéíI hoÖó az buróéaá 

Auíómeníes kaéonI OMNPK szeéíember OOK naéján reÖÖel R óráíól 
déluíán NT órááÖ az bszéeraníó íérnek a éosía ééüleíéíől a fűtőerőmű 
bejáraíááÖ íerjedő szakaszának auíóforÖalom elől való lezárásáról 
ÖondoskodjonK 

 
eaíárádő:  OMNPK szeéíember OOK 
celelős:  BoÖóaó iászló áníézménóvezeíő 

 
PK A bázoíísáÖ felkérá a haíósáÖáJ és adóárodáíI hoÖó keresse meÖ a cávál 

szervezeíekeíI íeÖóen lééésí annak érdekébenI hoÖó a lezárí részen 
rendezvénóek meÖíaríására kerüljön sorK A rendezvénóek szervezése 
során vonják be a komlóá cávál szervezeíekeí és a lakossáÖoíI 
fekíessenek hanÖsúlóí arraI hoÖó a város lakóá meÖásmerjék maÖáí a 
jobáláíásá eéí eszméjéí és annak foníossáÖáíK  

 
eaíárádő:  OMNPK auÖuszíus PNK 
celelős:  drK sákor iászló haíósáÖáJ és adóároda vezeíő 

 
kKmKfK 

 
drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
háadmánó háíeléül: 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMNPK auÖuszíus MUJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
NRLOMNPK EsfffK MUKF dTB Üaíározaía 

sárosá álíalános fÉjlÉszíésá íaríalék fÉlÜasználásáról 
 

A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ a város OMNPK évá kölíséÖveíéséről 
és véÖrehajíásának rendjéről szóló TLOMNPK EfffKUF ÖkrK rendeleí R § E4F 
bekezdésében bázíosííoíí haíáskörében meÖíárÖóalía a rendeleí UK szK 
mellékleíben szereélő városá álíalános fejleszíésá íaríalék felhasználásáról 
szóló előíerjeszíésí és az alábbá haíározaíoí hozza:  
 
NKF A bázoíísáÖ a pzálvásá Álíalános fskola felújííásához OKOP4KT4P cíJoíI a éáac 
főééüleíe állaÖvédelmáI homlokzaíJfelújííásá munkáához NKRTRKTRMK cíJoí 
bázíosíí a városá álíalános fejleszíésá íaríalék íerhéreK  
A éolÖármesíer álíal a fejleszíésá íaríalék íerhére íeíí NKMMMKMMMK cí alaííá 
köíelezeííséÖvállalásokról íájékozódoíí és azokaí az alábbáak szerání 
íudomásul veszá:  
J celsőszálvásá Álíalános fskola ávóvíz vezeíék káválíása   OSUKRPU cí 
J kaÖó iászló pzakáskola EpáÖvárá uK NKF vállamos almérő káalakííása    OPMKMMM cí 
J Belvárosá Óvoda udvará íérburkolaí felújííása    SMMKMMM cí 
J jecsekjánosá Óvoda vázesblokkjának felújííása    NOMKMMM cí 
J pzálvásá Óvoda árnóékolásíechnákaá munkáá és szúnóoÖhálók felszerelése  ONMKMMM cí 
J homlóá kaéok rendezvénóhez szükséÖes közíerüleíá áramvéíelezés helóének 
káalakííása          4MMKMMM cí 
 
OKF A BázoíísáÖ uíasííja a jeÖózőíI hoÖó az előáránózaí áívezeíéséről a 
köveíkező kölíséÖveíésá rendeleí módosííásakor ÖondoskodjonK  
 
eaíárádő:  éríelem szerání 
cÉlÉlősW  drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
    

kKmKfK 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
háadmánó háíeléül: 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMNPK szÉéíÉmbÉr OPJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
NSLOMNPK EfuK OPKF dTB Üaíározaía 

cöldá dóuláné kÉrívásárlásá kérÉlméről 
 

A kééváselőJíesíüleí álíal elfoÖadoíí szervezeíá és működésá szabálózaí NK szK 
mellékleí ffLAKNOK éoníjában a bázoíísáÖra áíruházoíí haíáskörével élve a 
dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ meÖíárÖóalía cöldá dóuláné 
kerívásárlásá kérelmével kaécsolaíos előíerjeszíésí és az alábbá haíározaíoí 
hozza: 
 
A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ az önkormánózaíá íulajdonú komlóá 
VOUT hrszJú 4OS mO naÖósáÖú „kerí” művelésá áÖú ánÖaílaní éríékesííá cöldá 
dóuláné homlóI Aranó gK uK N4K szám alaííá lakos részéreK 
 
A bázoíísáÖ az ánÖaílan véíeláráí ORKRSMIJcí Eáfa meníesF összeÖben haíározza 
meÖK 
 
sevőnek a íerüleí véíelárán felül meÖ kell íérííenáe a forÖalmá éríékbÉcslés 
díjáí EORKMMMIJ cíF ásK 
 
A bázoíísáÖ uíasííja a jeÖózőíI hoÖó áníézkedjen az adásvéíelá szerződés 
elkészíííeíéseI a véíelár és éríékbecslésá díj befázeííeíése áráníK  
celhaíalmazza a éolÖármesíerí a szerződés aláírásáraK 
 
 
eaíárádőW  OMNPK december NRK 
cÉlÉlősW  drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
 

 
kKmKfK 

 
drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
háadmánó háíeléül: 
pzőke Aííáláné 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMNPK szÉéíÉmbÉr OPJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
NTLOMNPK EfuK OPKF dTB Üaíározaía 

pzabó cÉrÉnc kÉrívásárlásá kérÉlméről 
 

A kééváselőJíesíüleí álíal elfoÖadoíí szervezeíá és működésá szabálózaí NK szK 
mellékleí ffLAKNOK éoníjában a bázoíísáÖra áíruházoíí haíáskörével élve a 
dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ meÖíárÖóalía pzabó cerenc 
kerívásárlásá kérelmével kaécsolaíos előíerjeszíésí és az alábbá haíározaíoí 
hozza: 
 
A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ az önkormánózaíá íulajdonú komlóá 
VNPS hrszJú PSM mO naÖósáÖú „kerí” művelésá áÖú ánÖaílaní éríékesííá pzabó 
cerenc homlóI Zrínóá jK íér TK szám alaííá lakos részéreK 
 
A bázoíísáÖ az ánÖaílan véíeláráí ONKSMMIJcí Eáfa meníesF összeÖben haíározza 
meÖK 
 
sevőnek a íerüleí véíelárán felül meÖ kell íérííenáe a forÖalmá éríékbÉcslés 
díjáí ENRKMMMIJ cíF ásK 
 
A bázoíísáÖ uíasííja a jeÖózőíI hoÖó áníézkedjen az adásvéíelá szerződés 
elkészíííeíéseI a véíelár és éríékbecslésá díj befázeííeíése áráníK  
celhaíalmazza a éolÖármesíerí a szerződés aláírásáraK 
 
 
eaíárádőW  OMNPK december NRK 
cÉlÉlősW  drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
 
 
 

 
 

kKmKfK 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
háadmánó háíeléül: 
pzőke Aííáláné 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 
 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMNPK okíóbÉr ONJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

 
NULOMNPK EuK ONKF dTB Üaíározaía 

a gobbák homlóá pzÉrvÉzÉíénÉk kÉrÉszíállííásá kérÉlméről 

 
 

A dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá BázoíísáÖ homló város pzabálóozásá TÉrvénÉk 

jóváhaÖóásáról és eÉlóá Ééííésá pzabálózaíának mÉÖállaéííásáról szóló PMLOMNMKEuffKNSKF 

számú rÉndÉlÉíénÉk PUK§Ja szÉrání mÉÖíárÖóalía a gobbák homlóá pzÉrvÉzÉíÉ kÉrÉszíállííásá 

kérÉlméí és az alábbá haíározaíoí hozza:  

 

A bázoíísáÖ nÉm támoÖatja a homlóI BÉm uK NRK Ea oockorsó pörözőF Élőííá füvÉs 

közíÉrülÉíÉnI és a homlóI sárosház íérÉn a eávaíal Élőííá közíÉrülÉíÉn a kÉííős kÉrÉszí 

ééííménóÉk ÉlhÉlóÉzéséíK 

 

 
 
 

kKmKfK 
 
 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
 
háadmánó háíeléül: 
 
pzőke Aííáláné 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpFbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI tÉlÉéülésfÉjlÉsztésá bázottsáÖ  
OMNPK októbÉr ONJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

NVLOMNPK EuK ONKF dTB Üatározata 

a „máramás” NK szK üzlÉtÜÉlóáséÖ bérbÉadásáról 

 
A dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ homló sáros Önkormánózaí héévásÉlőJ
íÉsíülÉíénÉk sÉrsÉnóÉzíÉíésá szabálózaíában bázíosííoíí joÖkörébÉn mÉÖíárÖóalía a „máramás” 
NK számú üzlÉíhÉlóáséÖ bérbÉadásával kaécsolaíos ÉlőíÉrjÉszíésí és az alábbá haíározaíoí 
hozza: 
 
A dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ hozzájárul ahhozI hoÖó homló sáros 
Önkormánózaía a hossuíh iK uK TVK szám alaííá „máramásház” földszáníjénI a komlóá 4UTLOLALP 
hrszJú üzlÉísoron lévő NK számú PRIV mO naÖósáÖú üzlÉíhÉlóáséÖÉí bérbÉ adja az fnvÉsímÉní 
TÉam hfíK ETSTU AbaláÖÉíI BÉm uK NNKF részérÉ VPM cíLmO H  OT  B ÁcAI  azaz  PPKPVMIJ  cí  H  
VKMNMIJ cí ÁcA Ebruííó 4OK4MMIJ cíF havá bérlÉíá díjéríK 
Bérlő PM naéon bÉlül köíÉlÉs a sárosÖondnoksáÖÖal a bérbÉadásra vonaíkozó szÉrződésí 
mÉÖköínáI ÉllÉnkÉző ÉsÉíbÉn ÉlvÉszííá a bÉfázÉíÉíí vÉrsÉnóíárÖóalásá ÉlőlÉÖÉíK 
 
A bázoíísáÖ uíasííja a jÉÖózőíI hoÖó Öondoskodjon a kérÉlmÉző íájékozíaíásárólI íovábbá a 
bérlÉíá szÉrződés ÉlkészíííÉíésérőlK cÉlhaíalmazza a sárosÖondnoksáÖ áníézménóvÉzÉíőjéí a 
bérlÉíá szÉrződés aláírásáraK 
 
eatárádő:  OMNPK novÉmbÉr NRK 
FÉlÉlős:  drK saskó brnő címzÉíÉs főjÉÖóző 
  BoÖóaó iászló sárosÖondnoksáÖ áníézménóvÉzÉíőjÉ 
 

kKmKfK 
 
 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blÉmér sKkK 
címzÉíÉs főjÉÖóző      bázoíísáÖ ÉlnökÉ 
 
 
háadmánó háíÉléül: 
 
pzőkÉ Aííáláné 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpFbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI tÉlÉéülésfÉjlÉsztésá bázottsáÖ  
OMNPK októbÉr ONJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

OMLOMNPK EuK ONKF dTB Üatározata 

a „máramás” NMK szK üzlÉtÜÉlóáséÖ bérbÉadásáról 

 
A dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ homló sáros Önkormánózaí héévásÉlőJ
íÉsíülÉíénÉk sÉrsÉnóÉzíÉíésá szabálózaíában bázíosííoíí joÖkörébÉn mÉÖíárÖóalía a „máramás” 
NMK számú üzlÉíhÉlóáséÖ bérbÉadásával kaécsolaíos ÉlőíÉrjÉszíésí és az alábbá haíározaíoí 
hozza: 
 
A dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ hozzájárul ahhozI hoÖó homló sáros 
Önkormánózaía a hossuíh iK uK TVK szám alaííá „máramásház” földszáníjénI a komlóá 4UTLOLALP 
hrszJú üzlÉísoron lévő NMK számú OMISR mO naÖósáÖú üzlÉíhÉlóáséÖÉí bérbÉ adja az AAJiovász 
és marínÉrÉá hfíK ETTOU pombÉrÉkI CsÉlÉhÉÖó TLOKF részérÉ VPM cíLmO H  OT  B  ÁcAI  azaz  
NVKOMMIJ cí H RKNVMIJ cí ÁcA Ebruííó O4KPVMIJ cíF havá bérlÉíá díjéríK 
Bérlő PM naéon bÉlül köíÉlÉs a sárosÖondnoksáÖÖal a bérbÉadásra vonaíkozó szÉrződésí 
mÉÖköínáI ÉllÉnkÉző ÉsÉíbÉn ÉlvÉszííá a bÉfázÉíÉíí vÉrsÉnóíárÖóalásá ÉlőlÉÖÉíK 
 
A bázoíísáÖ uíasííja a jÉÖózőíI hoÖó Öondoskodjon a kérÉlmÉző íájékozíaíásárólI íovábbá a 
bérlÉíá szÉrződés ÉlkészíííÉíésérőlK cÉlhaíalmazza a sárosÖondnoksáÖ áníézménóvÉzÉíőjéí a 
bérlÉíá szÉrződés aláírásáraK 
 
 
eatárádő:  OMNPK okíóbÉr PNK 
FÉlÉlős:  drK saskó brnő címzÉíÉs főjÉÖóző 
  BoÖóaó iászló sárosÖondnoksáÖ áníézménóvÉzÉíőjÉ 
 

kKmKfK 
 
 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blÉmér sKkK 
címzÉíÉs főjÉÖóző      bázoíísáÖ ÉlnökÉ 
 
 
háadmánó háíÉléül: 
 
pzőkÉ Aííáláné 


