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a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMN4K január ONJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

 
NLOMN4K EfK ONKF dTB Üaíározaía 

a pzÉní Borbála lííÜon kh hfíK fÉjlÉszíéséÜÉz szükséÖÉs „B” ííéusú 
ÜárdÉíőíábla káÜÉlóÉzéséről 

 
A dazdaságáI Teleéülésfejleszíésá Bázoííság szóbelá előíerjeszíés alaéján megíárgóalía a pzení 

Borbála lííhon kh hfíK homlóI gó pzerencséí uK POK szám alaííá fejleszíéséhez szükséges „B” 

ííéusú hárdeíőíábla káhelóezésével kaécsolaíos előíerjeszíésí és az alábbá haíározaíoí hozza: 

 

A dazdaságáI Teleéülésfejleszíésá Bázoííság íámogaíja a pzení Borbála lííhon kh hfíK 

homlóI gó pzerencséí uK POK szám alaííá fejleszíésén (TflmJPK4KOJNN/NJO0NOJ0N9O) belül a 

nóálvánosság bázíosííásához szükséges „B” ííéusú hárdeíőíábla homló NOP9/PSK hrsz és 

NOP5/5K hrsz alaííá közíerüleíekeí éráníő káhelóezéséíI és egóben javasolja a éolgármesíernekI 

hogó engedélóében bázíosííson felmeníésí a közíerüleíJhasználaíá díjfázeíés alólK  

 

 
kKmKfK 

 
 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
 
háadmánó háíeléülW 
 
pzőke Aííáláné 
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OMN4K márcáus PJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

 
OLOMN4K EfffK PKF dTB Üaíározaía 

a homlóI Bánóász uK N4K szám Élőííá közíÉrülÉíÉnI lakóközösséÖá célból 
ééííÉíí kÉmÉncÉ ééííménó vélÉménóÉzéséről 

 
 
 

A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ meÖíárÖóalía Békésá Aííáláné – homlóI 
Bánóász uK N4K szám előííá közíerüleíre lakóközösséÖá célból káhelóezeíí kemencével 
kaécsolaíos J kérelméíI és az alábbá haíározaíoí hozzaW 
 
A dazdasáÖáI TÉlÉéülésfÉjlÉszíésá BázoíísáÖ íámoÖaíja a homlóI Bánóász uK N4K 
szám Élőííá közíÉrülÉírÉ lakóközösséÖá célból káÜÉlóÉzÉíí kÉmÉncÉ ééííménnóÉl 
kaécsolaíos közíÉrülÉí ÜasználaíoíI és javasolja a éolÖármÉsíÉrnÉkI ÜoÖó 
Üaíározaíában díjmÉníÉsséÖÉí bázíosíísonK 
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PLOMN4K EfffK PKF dTB Üaíározaía 

a pákfürdő hfíK homlóI cürdő uK RK szK alaííá tÉllnÉss eoíÉl fÉjlÉszíéséÜÉz 
szükséÖÉs 4OM x RV4 mmJÉs ÜárdÉíőíábla káÜÉlóÉzésévÉl kaécsolaíos 

vélÉménóÉzéséről 

 
 
 

A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ szóbelá előíerjeszíés alaéján 

meÖíárÖóalía a pákfürdő hfíK homlóI cürdő uK RK szK alaííá tellness eoíel 

fejleszíéséhez szükséÖes 4OM x RV4 mmJes hárdeíőíábla káhelóezésével kaécsolaíos J 

kérelméíI és az alábbá haíározaíoí hozzaW 

 

A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ íámoÖaíja a pákfürdő hfíK homlóI cürdő 

uK RK szK alaííá tellness eoíel fejleszíésén EaalmJOKNKOJNOJOMNOJMMPPF belül a 

nóálvánossáÖ bázíosííásához szükséÖes 4OM x RV4 mmJes hárdeíőíábla homlóI cürdő 

uK RVMVLO hrsz alaííá közíerüleíeí éráníő káhelóezéséí a meÖlévő sfAClilo burkolaíú 

járda melleííá zöldíerüleíre EéarkFK 

 

hKmKfK 
 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
háadmánó háíeléülW 
pzőke Aííáláné 
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a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMN4K márcáus PJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

4LOMN4K EfffK PKF dTB Üaíározaía 
a bajaá üdülő éríékÉsííéséről 

A ÖazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ az önkormánózaíá íulajdonban lévő 
ánÖaílanok hasznosííásának versenóíárÖóalás úíján íöríénő lebonóolííásáról 
szóló versenóezíeíésá szabálózaí NK §Jában kaéoíí felhaíalmazásával élve 
meÖíárÖóalía a bajaá üdülő éríékesííésére vonaíkozó előíerjeszíésíK 
A bázoíísáÖ az éríékesííésre kájelölí bajaá VNPP hrszJú O4UN mO naÖósáÖú 
„héívéÖá ház és ÖazdasáÖá ééüleí” meÖnevezésű önkormánózaíá íulajdonú 
ánÖaílan kákáálíásá áráí VKMMMKMMMIJ cí összÉÖbÉn haíározza meÖ Ea O évnél 
réÖebben ééülí ánÖaílanok éríékesííése ÁcAJmeníesFK 
 
A lácáí nóeríesének a íerüleí véíelárán felül meÖ kell íérííená a forÖalmá 
éríékbecslés díjáí EORKMMMIJ cíF ásK 
 
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 uíasííja a jeÖózőíI hoÖó áníézkedjen a versenóíárÖóalás káírásaI 
majd az adásvéíelá szerződés elkészíííeíéseI a véíelár és az éríékbecslésá díj 
befázeííeíése áráníK  
 
celhaíalmazza a éolÖármesíerí és a jeÖózőí a szerződések aláírásáraK 
 
eaíárádőW  OMN4K júnáus NRK 
cÉlÉlősW  drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
 molács gózsef éolÖármesíer 
 

 
hKmKfK 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
háadmánó háíeléülW 
pzőke Aííáláné 
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a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
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RLOMN4K EsKNOKF dTB Üaíározaía 
a gÉÜova Tanúá homlóá dóülÉkÉzÉíÉ  

közíÉrülÉíJÜasználaíá ÉnÖÉdéló üÖóéről 
 
 
 
A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ – a éolÖármesíer 
előíerjeszíésében – meÖíárÖóalía a gehova Tanúá homlóá dóülekezeí homló 
RPNLO hrszJú és PSMMLO hrszJú íerüleíekből O x NIMM mOJes íerüleíre vonaíkozó 
közíerüleíJhasználaíá díj elenÖedése áráníá kérelméí és az alábbá haíározaíoí 
hozzaW 
 
A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ mándezí különös mélíánólásí 
érdemlő körülménókéní ííélá meÖ és ennek meÖfelelően javasolja a 
éolÖármesíernekI hoÖó a közíerüleíJhasználaíá díj meÖfázeíése alól íeljes 
eÖészében adjon felmeníésí a díj meÖfázeíésére – a hordozhaíó 
árodalomállvánó kájelezése az eÖóház íevékenóséÖének bemuíaíásáraI az 
eszközök íeleéííésére OMN4K május NJíőlJ OMN4K december PNJáÖ íaríó 
ádőszakraK  

 
 
 

hKmKfK 
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SLOMN4K EsKNOKF dTB Üaíározaía 
a közváláÖííás bővííésÉkről 

 
 
A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ a éolÖármesíer előíerjeszíése 
alaéján meÖváíaíía az új közváláÖííásá hálózaíok léíesííésével kaécsolaíos 
előíerjeszíésí és az alábbá haíározaíoí hozzaW 
 
A bázoíísáÖ az önkormánózaí pzervezeíá és jűködésá pzabálózaíának NK szK 
mellékleí ffLCK OK éoníjában kaéoíí felhaíalmazás alaéján az alábbá közváláÖííásá 
fejleszíések meÖvalósííásáí jóváhaÖójaW 
 

fK 4UJas íéren a rövádesen elkészülő kemzeíá Összeíaríozás bmlékmű 
díszváláÖííása 

ffK sáola és cenóő uíca közöííá járdaszakaszon közváláÖííás léíesííése 
 
 
A bázoíísáÖ felhaíalmazza a éolÖármesíerí a feníá közváláÖííásá beruházások 
meÖvalósííására vonaíkozó vállalkozásá szerződések aláírásáraK 
 
 
eaíárádőW  éríelem szerání 
cÉlÉlősW molács gózsef éolÖármesíer 
 
 

 
 
 

hKmKfK 
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TLOMN4K EsKNOKF dTB Üaíározaía 
a kaÖó iK uK OPPS ÜrszJú lakóíÉlÉk éríékÉsííéséről 

 
 
A ÖazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ az önkormánózaíá íulajdonban lévő 
ánÖaílanok hasznosííásának versenóíárÖóalás úíján íöríénő lebonóolííásáról 
szóló versenóezíeíésá szabálózaí NK §Jában kaéoíí felhaíalmazásával élve a 
komlóá OPPS hrszJúI N4RR mO naÖósáÖú lakóíelek versenóíárÖóalására a 
kákáálíásá áraíW  

 
UMMKMMMIJcí H ÁcAJban haíározza meÖK 

 
ríasííja a címzeíes főjeÖózőíI hoÖó Öondoskodjon az ánÖaílan lácáíen íöríénő 
éríékesííésének káírásárólI majd az adásvéíelá szerződés elkészíííeíéséről és a 
véíelár befázeííeíésérőlK celhaíalmazza a éolÖármesíerí az adásvéíelá 
szerződés aláírásáraK 
 
 
eaíárádőW  OMN4K júláus NRK 
cÉlÉlősW drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
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ULOMN4K EsKNOKF dTB Üaíározaía 
bckl TímÉa ánÖaílanvásárlásá kérÉlméről 

 
 
A kééváselőJíesíüleí álíal elfoÖadoíí szervezeíá és működésá szabálózaí NK szK 
mellékleí ffLAKNOK éoníjában a bázoíísáÖra áíruházoíí haíáskörével élve a ÖazdasáÖáI 
íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ bckl Tímea homlóI Aííála uK NUK szám alaííá lakos 
részére éríékesííá a komlóá OSUT hrszJú UVN mO naÖósáÖú és a komlóá OSUU hrszJú 
NMNS mO naÖósáÖú önkormánózaíá íulajdonú ánÖaílanokaíI azzal hoÖóI  
 

J vevőnek a íerüleí véíelárán felül meÖ kell íérííená a forÖalmá éríékbÉcslés 
díjáí EORKMMMIJ cíF ásI 

J az ánÖaílanokon íalálhaíó kbK RM mP ásmereílen eredeíű és összeíéíelű 
hulladékoí vevőnek sajáí kölíséÖén kell elszállíííaínáaK 

 
A bázoíísáÖ a OSUT hrszJú ánÖaílan véíeláráí OSKTPMIJcíI a OSUU hrszJú ánÖaílan 
véíeláráí PMK4UMIJcí Eáfa meníesF összeÖben haíározza meÖK 
 
ríasííja a jeÖózőíI hoÖó Öondoskodjon az adásvéíelá szerződés elkészíííeíésérőlI 
valamání a véíelár és az éríékbecslésá díj befázeííeíésérőlK celhaíalmazza a 
éolÖármesíerí a szerződés aláírásáraK 
 
 
eaíárádőW  OMN4K júnáus NRK 
cÉlÉlősW  drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
 

 
 
 

hKmKfK 
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a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMN4K május NOJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
VLOMN4K EsKNOKF dTB Üaíározaía 
ÜzlÉíÜÉlóáséÖÉk bérbÉadásáról 

A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ – az önkormánózaíá íulajdonban lévő 
ánÖaílanok hasznosííásának versenóíárÖóalás úíján íöríénő lebonóolííásáról szóló 
versenóezíeíésá szabálózaí NK §Jában kaéoíí felhaíalmazásával élve – az alábbá 
ánduló bérleíá díjakaí haíározza meÖ az üzleíhelóáséÖek másodák lácáíeljárása és eÖó 
év elíelíe uíán káírandó új versenóíárÖóalásáraW 
 

NK Berek uK N4K szK alaííá sásárcsarnokban íalálhaíó OU mO naÖósáÖú RK szK 
üzleíhelóáséÖ ánduló bérleíá díjáí TRS cíLmO H ÁcAJbanI 

 
OK Berek uK N4K szK alaííá sásárcsarnokban íalálhaíó OU mO naÖósáÖú TK szK 

üzleíhelóáséÖ ánduló bérleíá díjáí TRS cíLmO H ÁcAJbanI 
 

PK Berek uK N4K szK alaííá sásárcsarnokban íalálhaíó NV mO naÖósáÖú VK szK 
üzleíhelóáséÖ ánduló bérleíá díjáí TRS  cíLmO H ÁcAJbanI 

 
4K Berek uK N4K szK alaííá sásárcsarnokban íalálhaíó SO mO naÖósáÖú N4K szK 

üzleíhelóáséÖ ánduló bérleíá díjáí TRS  cíLmO H ÁcAJbanI 
 

RK Berek uK N4K szK alaííá sásárcsarnokban íalálhaíó UM mO naÖósáÖú NSK szK 
üzleíhelóáséÖ ánduló bérleíá díjáí TRS cíLmO H ÁcAJbanI 

 
SK hossuíh iK uK TVK szám alaííá máramásházban lévő ON mO alaéíerüleíű SK számú 

üzleíhelóáséÖ ánduló bérleíá díjáí TRS  cíLmO H ÁcAJbanI 
 

TK hossuíh iK uK TVK szám alaííá máramásházban lévő RMIRO mO alaéíerüleíű NPK szK 
üzleíhelóáséÖ ánduló bérleíá díjáí TRS  cíLmO H ÁcAJban 

 
haíározza meÖK 
A bázoíísáÖ uíasííja a jeÖózőíI hoÖó Öondoskodjon az ánÖaílanok lácáíen íöríénő 
bérbeadásának káírásárólK 
 
eaíárádőW  OMN4K júnáus NMK 
cÉlÉlősW drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
 
 

hKmKfK 
drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
háadmánó háíeléülW 
pzőke Aííáláné 
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NMLOMN4K EsKNOKF dTB Üaíározaía 
az ÚíJÜíd fÉnníaríásá kÉrÉí OMNPK évá fÉlÜasználásáról és 

 OMN4K évá fÉloszíásáról 
 
 
A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ meÖíárÖóalía az úíJhíd fenníaríásá 
kereí OMNPK évá felhasználásáról és OMN4K évá feloszíásáról szóló előíerjeszíésí 
és az alábbá haíározaíoí hozzaW  
A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ a OMNPK évá úíJhíd fenníaríásá kereí 
felhasználásáí az NK szK mellékleíben foÖlalíak szerání elfoÖadjaK 
A bázoíísáÖ a OMN4K évá úíJhíd fenníaríásá feladaíokaí a sárosÖondnoksáÖ álíal 
benóújíoíí javaslaí szerání jóváhaÖója EOK szK mellékleíFK  A OMN4K december PNJ
áÖ elvéÖzeíí feladaíokról az áníézménó vezeíője a OMNRK évá első bázoíísáÖá 
ülésen számoljon beK  
 
 

 
 
 

hKmKfK 
drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
 
 
háadmánó háíeléülW 
pzőke Aííáláné 



1. sz. melléklet 
ÚíJÜíd fÉnníaríásá kÉrÉí OMNPK évrÉW 

    
     ZúzoííkőI fuvarI hárdeíésI járda javííás buszéálóaudvaron N NMM ecí 
hazánczó u PJRJTK möÖöííá szerváz úí helóreállííása RMM ecí 
AnnaJAkna J bnÖel AK uK összeköíő léécsőI járdaééííés TMM ecí 
mécsá uK járdaaszfalíozás N PMM ecí 
gózsef AK uK aszfalíozás N SMM ecí 
gózsef AK u fahíd PMM ecí 
háíóúzás J OMMM mO NP MMM ecí 
Cserma uK úí helóreállííás N MMM ecí 
corÖalomíechnáka N MMM ecí 
madkarendezésI kaszálás N MMM ecí 
cuvarkölíséÖek N MMM ecí 
iéécsőkI járdákI íámfalak Eböívös uK J fránóá uK járdaI 

   sárosház Tér léécsőI meíőfá–hossuíh uK összeköíő léécsőF O MMM ecí 
eézaÖ káöníés Epákondaá uKI jecsekfaluá uKI hörívélóesF O MMM ecí 
píabáláíásá íaríalék   P MMM ecí 
ÖsszÉsÉnW 

 
OV RMM Écí 

 
     
     ÚíJÜíd fÉnníaríásá kÉrÉí OMNPK évá fÉlÜasználásaW 

    
     háíóúzás N4 O4R ecí 
corÖalomíechnákaI kresz íáblák beszerzése PNT ecí 
Zúzoííkővásárlás 4VN ecí 
cuvarkölíséÖek P MNV ecí 
mécsá uK járda aszfalíozás N OS4 ecí 
hazánczó J sörösmaríó közöííá úí helóreállííás 4TM ecí 
AnnaJAkna J bnÖel AK uK járda ééííés SOO ecí 
jórácz uK buszmeÖáló aszfalíozás 4NN ecí 
gózsef AK uK aszfalíozás N RPT ecí 
madkarendezésI kaszálás UTV ecí 
sörösmaríó uK J hfpZ ház úíééííésI aszfalíozás SUS ecí 
Aszfalíburkolaí javK E4UJas íérI hossuíh uK TNKI mécsá uK hídF NPR ecí 
hodáló ZK álíK áskK aszfalíozás P4P ecí 
Támfal ééííés Ejecsekfalu szabadádőéarkF NRM ecí 
cenóő uK Öééá beíon réselésI íereérendezés PMR ecí 
sárosház Tér káemelí szeÖéló beíonozás SP ecí 
jecsekfaluá úí buszmeÖálló úíalaé csereI aszfalíozás NTU ecí 
sh Tér J bszéeraníó Tér összeköíő léécsőnél aszfalíozás UO ecí 
pákonda buszforduló éarkoló helóreállííása TN ecí 
dééá íereérendezésI íászíííásI kőíerííés 4TS ecí 
eézaÖkáöníés EpákondaIjecsekfaluIhörívélóesIpzálvásF NVMM ecí 
haéubejáró szeÖélóezés Ehásbaííóán F NMUV ecí 
ÚíszeÖéló javííás Ehossuíh iK uKI jecsekjánosá cő uKF RTU ecí 
dóaloÖhíd javííás EAdó bK uKpzakáíex F NS4 ecí 
jozÖáskorláíozoíí ráméa Ehossuíh iKuK4UJROK möÖöííF TR ecí 
gárda aszfalíozás EhözíársasáÖ uKF RP ecí 



horláí készííés EcüÖÖeílenséÖ uKI fránóá uKI séríanúk uKI 
pZThI ZeneáskolaI meíőfá uK 4VR ecí 
celsőszálvásá óvoda léécsőI vízmű léécsőI úíkorláí 
meszelésI N OVM ecí 
sárosház íér szökőkúí helóreállííásaIBánóász éark íérburkolaí 

          

     
ÖsszÉsÉnW 

 

PN PUU 
cí 

  
     
     Az eredeíá előíránózaííól való elíérés a hórusfeszíávállal kaécsolaíos feladaíok és közveílen 
baleseíveszéló elhárííásának szükséÖesséÖe ándokolíaI valamání a síabáláíásá 
íaríalék 
feloldása íeííe leheíővéK 

   
      



OK szK mellékleí 
 
 
 
 
 

 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 
 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMN4K május NOJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

NNLOMN4K EsKNOKF dTB Üaíározaía 
a sízkár ÉlÜárííásá kÉrÉí OMNPK évá fÉlÜasználásáról és 

 OMN4K évá fÉloszíásáról 
 
 
A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ meÖíárÖóalía a vízkár elhárííásá 
kereí OMNPK évá felhasználásáról és OMN4K évá feloszíásáról szóló előíerjeszíésí 
és az alábbá haíározaíoí hozzaW  
A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ a OMNPK évá vízkár elhárííásá kereí 
felhasználásáí az NK szK mellékleíben foÖlalíak szerání elfoÖadjaK 
A bázoíísáÖ a OMN4K évá vízkár elhárííásá feladaíokaí a sárosÖondnoksáÖ álíal 
benóújíoíí javaslaí szerání jóváhaÖója EOK szK mellékleíFK A OMN4K december PNJ
áÖ elvéÖzeíí feladaíokról az áníézménó vezeíője a OMNRK évá első bázoíísáÖá 
ülésen számoljon beK  
 

 
 
 

hKmKfK 
drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
 
 
háadmánó háíeléülW 
pzőke Aííáláné 



1. sz. melléklet 
 
 
sízkár ÉlÜárííásá kÉrÉí OMNPK évrÉW 

    
     jecsekjánosá cő uK áíereszek áíééííése SMM ecí 
síznóelőkI aknafedlaéokI rácsok helóreállííásaI éóílása RMM ecí 
haszánóa éaíak ÖerebI meder és zárí rendszerének  íászíííása UMM ecí 
cuvarkölíséÖek RMM ecí 
Csaéadékrendszer íászíííásaI tomázás PMM ecí 
böívös uK árok burkolás ffK üíem OMM ecí 
páÖvárá uK VK csaéadékelvezeíés 4MM ecí 
Beíonelem Öóáríáshoz szükséÖes sablonok és javííásá 
kölíséÖek PMM ecí 
Burkolaílan árkok Öééá íászíííása   RMM ecí 
ÖsszÉsÉnW 

 
4 NMM Écí 

 
     
     sízkár ÉlÜárííásá kÉrÉí OMNPK évá fÉlÜasználásaW 

    
     síznóÉlők javííásaI éóílásaI aknakáÉmÉlésÉkW 

 
O4U ecí 

pákondaI TölÖófa uKI hossuíh iK uKI Aranó gK uK 
   tomázásW 

 
4SU ecí 

hörívélóesá óvodaI sárosház TérI cürsí uK VKI dorkáj uK 4NI  
   Alíáró uK TeÖaváll hfíK jelleííI jórácz uK OKI Zrínóá TérI 
   jecsekjánosá cő uK csaéadékelvezeíő árok felújííása OMP ecí 

haszánóa éaíak ÖerebI meder íászíííás 4UV ecí 
dázcsereíeleé fedlaé leemelésI íörmelék kászedés OO ecí 
Berek uK járdalemezek készííéseI szerelése NMU ecí 
Árvízkár elhárííás haszánóa éaíakI Baííhánó uK TN ecí 
Árokásás hörívélóes ONP ecí 
oázóaszíal javííásI sablonok javííásaI készííése TP ecí 
ÖníőformaI formaleválaszíó olaj NV4 ecí 
AnnaJAkna árok íászíííásI helóreállííás TS ecí 
Csaéadékvíz elvezeíés EToldá uKbrőműIhánázsá uKF PPM ecí 
páÖvárá bKuKVKcsaéadékvíz elvezeíésIakna káalakííásK NMM ecí 
böívös uK árok burkolás  NMM ecí 
dééá íereérendezésEjecsekjánosá jÁsI pzállásfaluF ONN ecí 
cuvarkölíséÖW N 4MO ecí 

ÖsszÉsÉnW 
 

4 PMU Écí 
 

     
     
      



OK szK mellékleí 
 
 

         homló sáros Önkormánózaí sárosÖondnoksáÖ 
   TPMM homlóIToméa jKuKNOKszKTelKWTOL4UPJMPMIfax TOL4UPJMOP 

  
         

  

sízkár ÉlÜárííásá 
kÉrÉí OMN4K 

     
         
         
         
         síznóelőkI aknafedlaéokI rácsok helóreállííásaI éóílása RMM ecí 
haszárnóa éaíak ÖerebI meder és zárí rendszerének íászíííása RMM ecí 
Csaéadékrendszer íászíííásaI tomázás 

 
PMM ecí 

Taríalék kereí 
   

RMM ecí 
Bánóászaíá emlékmű csaéadékvíz elvezeíés és íámfal káalakííásaK ORM ecí 
sálla sor árok burkolása 

  
NUM ecí 

Aííála uKfedlaéok 
   

NUM ecí 
jecsekjánosá cő uKárok okburkolás 

 
4MM ecí 

cuvarkölíséÖ 
   

RMM ecí 
pzéchenóá uKárokburkolás 

  
PVM ecí 

junkácsó 
jKuKárok jK uK árokburkolás       4MM ecí 
ÖsszÉsÉnW 

    
4NMM Écí 

 
          



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMN4K júnáus NSJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 
 

 
NOLOMN4K EsfKNSKF dTB Üaíározaía 

a iélÉkÜaranÖ bánóászaíá ÖóűjíÉménó és Émlékmű  
közíÉrülÉíÉn íöríénő ééííéséről  

 
 
 
A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ – a éolÖármesíer 
előíerjeszíésében – meÖíárÖóalía a jaÖóarorszáÖJeorváíorszáÖ fmA haíáron 
áínóúló eÖóüííműködés kereíében benóújíoíí közös éálóázaííal kaécsolaíos 
előíerjeszíésí és az alábbá haíározaíoí hozzaW 
 
A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ a város szabálóozásá íervének 
jóváhaÖóásáról és helóá ééííésá szabálózaíának meÖállaéííásáról szóló 
OULOMNOK EuffKNRKF Önkormánózaíá rendeleí sK fejezeí PSK §Ja alaéján a 
jaÖóarorszáÖJeorváíorszáÖ fmA haíáron áínóúló eÖóüííműködésá éroÖram 
kereíében a komlóá O4PULS hrsz alaííá közíerüleíen meÖééülő bánóászaíá 
emlékmű léíesííéséhez az enÖedélóezésá íervdokumeníácáó szerání hozzájárulK 

 
 
 

hKmKfK 
drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
 
 
háadmánó háíeléülW 
pzőke Aííáláné 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMN4K júláus OUJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 
 

 
NPLOMN4K EsffKOUKF dTB Üaíározaía 

a városá fÉlújííásá kÉrÉí fÉlÜasználásáról  
 
 
A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ a város OMN4K évá kölíséÖveíéséről 
és véÖrehajíásának rendjéről szóló RLOMN4K EfffKMTKF ÖnkJá rendeleí RK § E4F 
bekezdésében bázíosííoíí haíáskörében meÖíárÖóalía a rendeleí TK szK 
mellékleíében szereélő városá felújííásá kereí részleÖes felhasználásáról szóló 
előíerjeszíésí és az alábbá haíározaíoí hozzaW 
 

NK A bázoíísáÖ a éolÖármesíer álíal a városá felújííásá kereí íerhére íeíí 
NKMMMKMMMIJcí alaííá köíelezeííséÖvállalásokról íájékozódoíí és azokaí az 
alábbáak szerání íudomásul veszáW 
 
J pzení Borbála lííhon homlóI gó szerencséí uK POK szK alaííá 

íeleéhelóe járdajavííásáI csaéadékelvezeíésá munkááW    NUMKMMMIJcí 
 

J ffjúsáÖ uícaá volí álíalános áskola helóáséÖének az orszáÖÖóűlésá 
válaszíásokhoz kaécsolódó felújííásá munkáá        NMUKSNNIJcí 
 

OK A bázoíísáÖ a íárÖóá kereí íerhére az áníézménóekhez kaécsolódó 
felújííásá munkák fedezeíéül az alábbá összeÖekeí bázíosííjaW  
 
aKF henderföldá Álíalános fskolaW 
J íornaíeremben üveÖíéÖla fal helóén U db ablak beééííése moíoros 

íáváránóííóvalI szeríár ablak íáváránóííós nóáíásaJzárásaW 
           NKMMMKMMMIJcí 

J udvarI íérburkolaíának részleÖes boníásaI felújííása ENRM mOFW 
           NKUMMKMMMIJcí 

 
bKF celsőszálvásá Álíalános fskolaW 
J íornaíerem möÖöííá járda és udvará léécső felújííásaI homlokzaíá 

száÖeíelés javííásaW          44UKNUPIJcí 
 
 
 



 
 

cKF Alsószálvásá Álíalános fskolaW 
J belíérá oldalfalon vakolaícsereI udvará folóóka ééííéseW  O44KOURIJcí 
J íornaíerem bádoÖos szerkezeíének felújííásaI áíalakííásaW  

             OPTKUPUIJcí 
 

dKF daÖarán Álíalános fskola EBánóász uK NKF  
J ééüleí előííá udvará labdafoÖó háló felújííásaW      4RMKMMMIJcí 

 
eKF hörívélóesá óvoda 
J konóha és íálaló falaának javííása burkolaíJfelújííásaW    URPKPMOIJcí 
J udvará íerasz helóreállííásá munkááW       TMMKMMMIJcí 
J íűzvízhálózaíhoz kaécsolódó káválíásáI felújííásá munka    

             P4NKUNOIJcí 
fKF gó szerencséí uíca NK szám alaííá óvodaW 

óvoda udvarán íérburkolaí készííése     SMMKMMMIJcí 
 

PK A bázoíísáÖ uíasííja a jeÖózőíI hoÖó az előáránózaí áívezeíéséről a 
köveíkező kölíséÖveíésá rendeleí módosííásakor ÖondoskodjonK 
 
eaíárádőW  éríelem szerání 
cÉlÉlősW    drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 

 
 
 

hKmKfK 
drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
 
 
háadmánó háíeléülW 
pzőke Aííáláné 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMN4K szÉéíÉmbÉr NSJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

N4LOMN4K EfuK NSKF dTB Üaíározaía 
buróéaá AuíómÉníÉs kaéÜoz való csaílakozásról 

 
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 eéíhezI 
azon belül az buróéaá Auíómeníes kaéhoz való csaílakozásí és az alábbá 
haíározaíoí hozzaW  

 
NK A bázoíísáÖ felkérá a sárosÖondnoksáÖ vezeíőjéíI hoÖó Öondoskodjon az 

buróéaá Auíómeníes kaéonI OMN4K szeéíember OOK naéján reÖÖel S óra 
és déluíán NT óra közöíí az bszéeraníó íérá éarkoló péoríközéoní felőlá 
részének a péoríközéoní főbejáraía és a pzáÖeívárá Takarékszöveíkezeí 
ééüleíe közöííá úíszakasz auíóforÖalom elől való lezárásárólK 

 
OK A bázoíísáÖ felkérá pámon Andrásné markeíánÖ üÖóáníézőíI hoÖó 

Öondoskodjon az buróéaá Auíómeníes kaé kísérő rendezvénóeánek 
meÖszervezésérőlK heresse meÖ a cávál szervezeíekeí a rendezvénó 
meÖíaríása érdekébenI és íájékozíassa a lakossáÖoí az Auíómeníes 
kaé meÖíaríásárólI és a kaécsolódó rendezvénóeárőlK  

 
PK A dazdasáÖá és Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ felhaíalmazza a 

éolÖármesíeríI hoÖó aláírja a OMN4K évá buróéaá jobáláíásá eéí haríájáíK 
 
 

kKmKfK 
 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
háadmánó háíeléülW 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 
 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMN4K szÉéíÉmbÉr OOJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 
 

NRLOMN4K EfuK OOKF dTB Üaíározaía 
Bajaá üdülő éríékÉsííéséről szóló 4LOMN4K EfffKPKF szK dTB Üaíározaí 

módosííásáról 
 
 

A ÖazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ a bajaá üdülő éríékesííéséről szóló 

4LOMN4K EfffKPKF dTB szK haíározaíának véÖrehajíására meÖszaboíí haíárádőí – 

a döníés eÖóéb rendelkezéseánek válíozaílanul haÖóása melleíí – OMN4K 
dÉcÉmbÉr PNJrÉ módosííjaK 

 

 
kKmKfK 

 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
háadmánó háíeléülW 



hljiÓ sÁolp ÖkhlojÁkvZAT  
hÉmsfpbiŐJTbpTÜibTb 
dAZaApÁdfI TbibmÜiÉpcbgibpZTÉpf BfZlTTpÁdÁTÓi 
 

h f s l k A T  
 

a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMN4K szÉéíÉmbÉr OOJá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

NSLOMN4K EfuK OOKF dTB Üaíározaía 
Lőráncz pándor kÉrívásárlásá kérÉlmÉ 

 
A kééváselőJíesíüleí álíal elfoÖadoíí szervezeíá és működésá szabálózaí NK szK 
mellékleí ffLAKNOK éoníjában a bázoíísáÖra áíruházoíí haíáskörével élve a 
dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ meÖíárÖóalía iőráncz pándor 
kerívásárlásá kérelmével kaécsolaíos előíerjeszíésí és az alábbá haíározaíoí 
hozzaW 
 
A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ az önkormánózaíá íulajdonú komlóá 
V44R hrszJú PTM mO naÖósáÖú „leÖelő” és V44S hrszJú TVR mO naÖósáÖú „kerí” 
művelésá áÖú ánÖaílaní éríékesííá iőráncz bdáí homló Cserma uK NPK szám alaííá 
lakos részéreK 
 
A bázoíísáÖ az ánÖaílanok véíeláráí RM cíLmO 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  OMN4K okíóber PNK 
cÉlÉlősW  drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
 
 

kKmKfK 
 

drK saskó brnő sKkK      pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
háadmánó háíeléülW 
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a dazdasáÖáI íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMN4K okíóbÉr NJá rÉndkívülá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

NTLOMN4K EuK NKF dTB Üaíározaía 
homlóá közváláÖííás ÉnÉrÖáaíakarékos áíalakííásával kaécsolaíos  

hblmJOMN4JRKRKMLh éálóázaí bÉnóújíásáról 
 

A ÖazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ áíruházoíí döníésá haíáskörben 
meÖíárÖóalía a homlóá közváláÖííás enerÖáaíakarékos áíalakííásával kaécsolaíos 
hblmJOMN4JRKRKMLh éálóázaí benóújíásáról szóló előíerjeszíésíK 
 

NKF A bázoíísáÖ jóváhaÖója a „hözváláÖííás korszerűsííése homlón” cK éálóázaí 
benóújíásáí a hblmJOMN4JRKRKMLh éálóázaíá konsírukcáó kereíében közzéíeíí 
felhívásraI meló beruházás során az NK szK mellékleí szeráníá önkormánózaíá 
ánÖaílanokon EcímI hrszF íöríénák fejleszíésK  
 

OKF A beruházás íervezeíí kölíséÖe az alábbáak szerání alakulW   
           cí 
Tervezeíí 
beruházásá 
összkölíséÖ 

A beruházásnak a 
íámoÖaíás 
szeméoníjából 
elásmerheíő kölíséÖe 
Eelszámolhaíó kölíséÖF 

Önerő 
összeÖe 

hblmJOMN4J
RKRKMLh éálóázaíá 
forrásból áÖénóelí 
íámoÖaíás 
összeÖe 

O4MKMMMKMMMIJ O4MKMMMKMMMIJ M O4MKMMMKMMMIJ 
 
 

PKF A bázoíísáÖ felkérá a éolÖármesíeríI hoÖó a éálóázaíoí a benóújíásá ádőéoní 
ásmereíében haladékíalanul benóújísa és azzal kaécsolaíban a szükséÖes 
nóálaíkozaíokaí meÖíeÖóeK  
 
eaíárádőW  éríelem szerání 
cÉlÉlősW  molács gózsef éolÖármesíer 
   

 
kKmKfK 

 
drK saskó brnő sKkK       pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
 
háadmánó háíeléülW 
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a dazdasáÖá és íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMN4K dÉcÉmbÉr OJá  ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

NULOMN4K EuffK OKF dTB Üaíározaía 
a kaÖó iK uK OPPS ÜrszJú lakóíÉlÉk éríékÉsííéséről 

 
 
A ÖazdasáÖá és íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ az önkormánózaíá íulajdonban lévő 
ánÖaílanok hasznosííásának versenóíárÖóalás úíján íöríénő lebonóolííásáról szóló 
versenóezíeíésá szabálózaí TLAK §Jában kaéoíí felhaíalmazásával élve pulóok pándor 
és pós Beáía EhomlóI hörívélóes uK N4KF kérelme alaéján a komlóá OPPS hrszJúI N4RR 
mO naÖósáÖú lakóíelek véíelár befázeíésá haíárádejéí OMN4K december OPJáÖ 
meÖhosszabbííjaK 
 
Amennóáben feníá haíárádőáÖ nem íöríénák meÖ az adásvéíelá szerződés aláírása és a 
véíelár fennmaradó részének befázeíéseI úÖó a versenóezíeíésá szabálózaí OK § ERF 
bekezdés alaéján pulóok pándor és pós Beáía elveszííá a OMN4K júnáus NPJán íaríoíí 
lácáíeljárás során befázeíeíí NSMKMMMIJ cí versenóíárÖóalásá előleÖeíK  
 
Az ánÖaílan sákeríelen éríékesííéséí köveíően a bázoíísáÖ íovábbra ás fenníaríja a 
OPPS hrszJú lakóíelek éríékesííésá szándékáíK Az ánÖaílaní nem hárdeíá meÖ 
ásméíelíenI a véíeláraí konkréí jeleníkező eseíén haíározza meÖK  
A későbbáekben meÖásméíelí lácáíen a korábbá lácáíeí nóerő nem lácáíálhaíK 
 
ríasííja a címzeíes főjeÖózőíI hoÖó éríesííse a lácáí nóeríeséí a bázoíísáÖ döníésérőlI 
szükséÖ eseíén Öondoskodjon az ánÖaílanéríékesííés városá honlaéon íöríénő 
folóamaíos szereéelíeíésérőlK 
 
 
eaíárádőW  OMN4K december OPKI álleíve folóamaíosan 
cÉlÉlősW drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
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a dazdasáÖá és íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMN4K dÉcÉmbÉr OJá  ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

NVLOMN4K EuffK OKF dTB Üaíározaía 
pzabó iászló íÉlÉkJkáÉÖészííésá kérÉlméről 

 
A dazdasáÖáI íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ elrendelá az önkormánózaíá íulajdonú 
komlóá SMPVLVV hrszJú ánÖaílan meÖoszíásáíK 
A meÖoszíás során keleíkezeííI a szabálóozásá íerv álíal héívéÖá házas üdülőíerüleí 
övezeíbe sorolíI a mellékelí íérkéémásolaíon bejelölí kbK NNOP mO naÖósáÖú – a 
földmérés során éoníosííandó – íerüleíeí forÖalomkééessé mánősííá és íelekJ
káeÖészííéskéní éríékesííá az SMPVLVU hrszJú ánÖaílan íulajdonosaI pzabó iászló 
EhomlóI cürj köz NUKF részéreI az alábbá káköíésekkelW 
 
NK Az ánÖaílan meÖoszíásával és éríékesííésével járó valamennóá kölíséÖeí a 

kérelmező váseláK 
 
OK sevő az adásvéíelá szerződés aláírásával íudomásul veszáI hoÖó a 

íelekösszevonásí köveíően ás csak a jelenleÖá SMPVLVU hrszJú üdülőíelek 
naÖósáÖához vászonóííoíí beééííeííséÖ enÖedélóezheíőK 

 
A bázoíísáÖ a íerüleí véíeláráí OMM 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 elkészíííeíése áráníK  
celhaíalmazza a éolÖármesíerí a szerződés aláírásáraK 
ríasííja a városá főééííészíI hoÖó a szabálóozásá íerv soron köveíkező módosííásakor 
a meÖnövelí íerüleíű SMPVLVU hrszJú ánÖaílanon jelölje a íelek eredeíá méreíének 
meÖfelelően enÖedélóezheíő beééííeííséÖeíK 
 
eaíárádőW  éríelem szerání 
cÉlÉlősW  drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
 molács gózsef éolÖármesíer 
 drK Baracsá sákíóráa városá főééííész 
 

kKmKfK 
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a dazdasáÖá és íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMN4K dÉcÉmbÉr 4Já rÉndkívülá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

OMLOMN4K EuffK 4KF dTB Üaíározaía 
a Bajaá üdülő éríékÉsííéséről 

 
A dazdasáÖáI Teleéülésfejleszíésá BázoíísáÖ az önkormánózaíá íulajdonban lévő 
ánÖaílanok hasznosííásának versenóíárÖóalás úíján íöríénő lebonóolííásáról szóló 
versenóezíeíésá szabálózaí TLAK §Jában kaéoíí felhaíalmazásával élve az 
önkormánózaíá íulajdonú bajaá VNPP hrszJúI O4UN mO naÖósáÖú „héívéÖá ház és 
ÖazdasáÖá ééüleí” meÖnevezésű ánÖaílan másodák versenóíárÖóalására a kákáálíásá 
áraíW VKMMMKMMMIJcí összeÖben EÁcA meníesF haíározza meÖK 
 
A lácáí nóeríesének – a 4LOMN4K EfffKPKF dTB haíározaíban meÖállaéííoííak szerání – a 
íerüleí véíelárán felül meÖ kell íérííená a forÖalmá éríékbecslés díjáí EORKMMMIJ cíF ásK 
 
ríasííja a jeÖózőíI hoÖó áníézkedjen a versenóíárÖóalás káírásárólI majd az adásvéíelá 
szerződés elkészíííeíéseI a véíelár és éríékbecslésá díj befázeííeíése áráníK 
celhaíalmazza a éolÖármesíerí az adásvéíelá szerződés aláírásáraK 
 
eaíárádőW  éríelem szeráníI álleíve a lácáí káírásáraW OMN4K december PNK 
cÉlÉlősW  drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
  molács gózsef éolÖármesíer 

 
 

kKmKfK 
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a dazdasáÖá és íÉlÉéülésfÉjlÉszíésá bázoíísáÖ  
OMN4K dÉcÉmbÉr 4Já rÉndkívülá ülésénÉk jÉÖózőkönóvéből 

 
 

ONLOMN4K EuffK 4KF dTB Üaíározaía 
pzabó iászló íÉlÉkJkáÉÖészííésá kérÉlméről 

 
A dazdasáÖá és íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ az pZjpZ fK szK mellékleí ffLAKVK 
éoníjában a kééváselőJíesíüleí álíal a bázoíísáÖra áíruházoíí haíáskörével élve 
ásméíelíen meÖíárÖóalía pzabó iászló EhomlóJpákondaI cürj köz NUKF íelekJ
káeÖészííésá kérelméíK  
 
 
A dazdasáÖá és íeleéülésfejleszíésá bázoíísáÖ a NVLOMN4K EuffKMOKF dTB haíározaíoí 
vásszavonjaI eÖóádejűleÖ az alábbá döníésí hozzaW 
 

J A komlóá SMPVLVV hrszJú ánÖaílanból leválaszíoíí kbK NNOP mO naÖósáÖú 
íerüleírészí önálló üdülőíelekkéní kívánja éríékesííenáK Az üdülőíelek 
káalakííásáról és lácáíeljárás kereíében íöríénő éríékesííéséről a későbbáekben 
külön előíerjeszíés kereíében döní a bázoíísáÖK 

J Az üdülőíelek káalakííásááÖ és éríékesííéséáÖ a íerüleí haszonbérbe adhaíó 
pzabó iászló részéreI a haszonbérleí szabálóaá szeráníK 

 
 
ríasííja a jeÖózőíI hoÖó áníézkedjen a kérelmező íájékozíaíásárólK 
 
eaíárádőW  éríelem szerání 
cÉlÉlősW  drK saskó brnő címzeíes főjeÖóző 
 
 
 

kKmKfK 
 

drK saskó brnő sKkK       pzarka blemér sKkK 
címzeíes főjeÖóző       bázoíísáÖ elnöke 
 
háadmánó háíeléülW 


