
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 1038-9/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.  november 
16-án  15:00 órakor  megtartott  nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Balatonhenye Kultúrház. 

Jelen vannak:

Kovács Csaba Károly polgármester
György Csaba Bernát alpolgármester
Kovácsné Bodor Erika képviselő
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testületből 4 fő jelen van, így határozatképes.   Szász Virág képviselő  egyéb elfoglaltság okán
igazoltan van távol.
Kérdezi, hogy a napirend előtt tárgyalandó lejárt határidejű határozatokról készült jelentéssel
kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, javasolja elfogadásra. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

63/2015. (XI. 16.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról  

Balatonhenye   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Kovács Csaba Károly polgármester:  ismerteti a meghívóban szereplő napirendet és azt 
javasolja elfogadásra. 

1. 2015. évi költségvetés módosítása 
2. Közművelődési rendelet megalkotása
3. Szociális tűzifa juttatásról rendelet megalkotása
4. Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása 
5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására  

vonatkozó  közszolgáltatással kapcsolatban érkezett pályázat elbírálása
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6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről rendelet alkotása 
7. Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának megállapítása
8. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
9. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása 
10. 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
11. 2016. évi munkaterv elfogadása
12. Döntéshozatal kultúrház magán célú igénybevétele esetén alkalmazandó szabályokról 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

64/2015. (XI. 16.) HATÁROZATA

2015. november 16-i ülésének napirendjéről 

Balatonhenye  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 16-i ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. 2015. évi költségvetés módosítása 
2. Közművelődési rendelet megalkotása
3. Szociális tűzifa juttatásról rendelet megalkotása
4. Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása 
5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására  
      vonatkozó  közszolgáltatással kapcsolatban érkezett pályázat elbírálása
6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről rendelet alkotása 
7. Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának megállapítása
8. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
9. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása 
10. 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
11. 2016. évi munkaterv elfogadása
12. Döntéshozatal kultúrház magán célú igénybevétele esetén alkalmazandó szabályokról 

1.) 2015. évi költségvetés módosítása

Kovács  Csaba Károly polgármester:   az  előterjesztésben szerepel  a  költségvetési  rendelet
módosításának szükségessége. Kérdezi,  hogy van-e észrevétel,  javaslat.  Megállapítja,  hogy
nincsen, ezért javasolja elfogadásra a költségvetési rendelet módosítását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetéséről szóló

1/2015. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról
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2.) Közművelődési rendelet megalkotása

Kovács Csaba Károly polgármester:  a képviselő-testület olvasta a rendelet tervezetet, melyet
első körben az előző ülésen tárgyaltak. Szabályozásra kerül a könyvtár nyitva tartása, illetve a
művelődési ház szolgáltatásai, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Kéri, hogy aki a
rendelet tervezettel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2015. (XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  javasolja,  hogy  aki  egyetért  a  könyvtár,  illetve  a
művelődési ház nyitva tartásának meghatározásával, kézfeltartással jelezze. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

65/2015. (XI. 16.) HATÁROZATA

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

a.) a könyvtári szolgáltató helyre a nyitva tartást a következők szerint határozza meg:

Hétfő 8.00 – 12.00
Kedd 8.00 – 12.00
Szerda 8.00 – 12.00    
Csütörtök 8.00 – 12.00
Péntek 8.00 – 12.00
Szombat Zárva
Vasárnap 15.00 – 16.00   

b.) a Művelődési Ház közösségi színtérre a nyitva tartást a következők szerint határozza meg:

Hétfő 8.00 – 12.00
Kedd 8.00 – 12.00
Szerda 8.00 – 12.00    
Csütörtök 8.00 – 12.00
Péntek 8.00 – 12.00
Szombat Zárva
Vasárnap 15.00 – 16.00       Minden hónap utolsó vasárnapján 15.00 – 21.00    
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A Képviselő-testület  felkéri  a Polgármestert,  hogy a határozatot az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár és Közművelődési Intézet részére küldje meg.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2015. november 30.

3.) Szociális tűzifa juttatásról rendelet megalkotása

Kovács Csaba Károly polgármester:  pályázatot nyújtott be  az önkormányzat  tűzifára,  mely
pozitív elbírálásban részesült. A rendeletben szabályozni kell, hogy ki részesülhet ebben a tá-
mogatási formában, illetve a kérelmek benyújtási határidejéről kellene dönteni. A benyújtási
határidőt 2015. december 15. napjában javasolja megállapítani. A jövedelem határ tekinteté-
ben kérdezi, hogy maradjon-e a tavalyi mérték 250 %, azaz 71.250 Ft? 

György Csaba Bernát alpolgármester: csökkenteni semmiképpen sem javasolja a jövedelem-
határt. 

Kovácsné Bodor Erika képviselő:  maradjon a tavalyi jövedelemhatár. 

György Csaba Bernát alpolgármester:   javasolja, hogy egyedül élők esetében magasabb %-ot
vegyenek figyelembe. 

Kovács Csaba Károly polgármester: jogos az észrevétel, az egyedül élők esetében állapítsanak
meg 300 %-ot.  Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért java-
solja a rendelet elfogadását az alábbiak figyelembevételével: 

- a tűzifa iránt iránti kérelmek benyújtási határideje: 2015. december 15. 
- a tűzifa juttatásra jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem ha-

ladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetében
pedig a 300 %-ot. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról

4.) Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása 

Kovács Csaba Károly polgármester: felkéri a Jegyző Nőt, hogy  a módosítás okáról tájékoz-
tassa a testületet. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:   felmerült igényként a szociális rendeletben a rendkívüli települési
támogatás  vonatkozásában  alacsonyra  szabott  jövedelemhatár  felemelése,  amely  eddig  az
öregségi nyugdíj 130 %-a volt, azaz 37.050 Ft. 
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Kovács Csaba Károly polgármester:   javasolja a jövedelemhatár megállapítását 150 %-ban,
azaz 42.750 Ft összegben. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

 az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 
3/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

5.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására  
vonatkozó  közszolgáltatással kapcsolatban érkezett pályázat elbírálása

Kovács Csaba Károly polgármester:   megérkezett az a pályázat, amelyre hónapok óta vár a
testület, bár az összeget magasnak találja. A vállalkozó által ajánlott ár 2.921.- Ft/m3  . Ez az
ajánlat  azokra  az  ingatlanokra  vonatkozik,  amelyek  nincsenek  ellátva  csatornával.
Amennyiben  a  pályázó  személyét,  illetve  a  szerződés  tervezetet  elfogadja  a  testület,
kézfeltartással jelezze. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

66/2015. (XI. 16.) HATÁROZATA

A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére és elszállítására vonatkozó 

közszolgáltató kiválasztásáról

1./  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete a  folyékony
hulladék elszállítására kiírt  pályázati  eljárást  eredményesnek nyilvánítja,  a  nem
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  és  elszállítására
vonatkozó közszolgáltatási szerződéstervezet elfogadja.

2./  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy a közszolgáltatási
szerződést Szabadi Péter egyéni vállalkozóval (8283 Káptalantóti, Dózsa György
u. 4.) megkösse.

3./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  további,  szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidők:    1.) azonnal

         2.) legkésőbb 2015. december 10.
                     3.) folyamatosan.
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6.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről rendelet alkotása 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   az  előző  napirendi  pontban  elfogadásra  került  ezen
szolgáltatás  ellátására  vonatkozó  vállalkozó.  Így a  nem közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvíz kezeléséről rendelet alkotása szükséges. Azon ingatlantulajdonosok, akik nincsenek
rákötve  a  csatornára,  azok  a  most  kiválasztott  vállalkozóval  kötelesek  elszállítatni  a
szennyvizet. Javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
                                           

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről 

7.) Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának megállapítása

Kovács Csaba Károly polgármester:  a tavalyi évben is tárgyalta az önkormányzat ezen a na-
pirendet, mely változatlan. Kötelező felvételt biztosító iskola Balatonhenye vonatkozásában
továbbra is a révfülöpi, illetve a zánkai iskola. Javasolja a körzethatár elfogadását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

67/2015. (XI. 16.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai
 körzethatárok  véleményezéséről

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal által elkészített a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárokat
meghatározó tervezetet megismerte, és arról az alábbi véleménye alakult ki:

A  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskolai  körzethatárokat  meghatározó  tervezetet
elfogadja. 

Véleménye  kialakítása  során  a  Képviselő-testület  figyelembe  vette,  hogy  a  település
jegyzőjének  nyilvántartásában  Balatonhenye  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel. 

Utasítja  a  polgármestert,  hogy a  határozatot  a  Veszprém Megyei  Kormányhivatal  részére
küldje meg.

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2015. november  30. 
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8.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosí-
tása

Kovács Csaba Károly polgármester: a család és gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában lesz
változás. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: az a változás januártól, hogy nem minden önkormányzatnak van
feladat ellátási kötelezettsége, hanem közös hivatal esetében a székhelynek. Igazából azért  is
volt átalakulás, mert többek között az is szabály, hogy a közös hivatalokat alkotó települések
nem mozoghatnak több irányba a feladat ellátás tekintetében, mely a hivatalt nem érintette,
mert eddig is annál a szolgáltatónál került ellátásra a feladat, de voltak olyan közös hivatalok
akiket ez érintett és erről szól a társulási megállapodás módosítása. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: köszöni  a  tájékoztatást.  Javasolja  a  társulási
megállapodás módosítás elfogadását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

68/2015. (XI. 16.) HATÁROZATA

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és az egységes szerkezetű
Társulási  Megállapodást  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  3/8-6/2015.  számú
előterjesztésének megfelelően elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa.

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2015. november 20. 

9.) Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása 

Kovács Csaba Károly polgármester: kéri a Jegyző Nőt, hogy nyújtson tájékoztatást e napirend
vonatkozásában. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a belső ellenőrzések irányának meghatározása szempontjából fon-
tos, hogy minden önkormányzat rendelkezzen ilyen stratégiai ellenőrzési tervvel, mely a belső
ellenőr bevonásával készült el a következő  öt évre. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja a stratégiai ellenőrzési terv elfogadását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2015. (XI. 16.) HATÁROZATA

A stratégiai ellenőrzési tervről
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016-2019. időszakra vonatkozó 
stratégiai ellenőrzési tervet az előterjesztés szerint elfogadja.

10.) 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása

Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja a belső ellenőrzés terv elfogadását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2015. (XI. 16.) HATÁROZATA

A 2016. évi belső ellenőrzési tervről

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.  évre  vonatkozó  belső
ellenőrzési tervet jóváhagyja.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint

11.) 2016. évi munkaterv elfogadása

Kovács Csaba Károly polgármester:  a munkaterv az ülések rendjét, illetve a tárgyalandó na-
pirendeket tartalmazza. Javasolja elfogadásra. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

71/2015. (XI. 16.) HATÁROZATA

A 2016. évi munkatervről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervet elfogadja. 

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester 
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint. 

12.) Döntéshozatal kultúrház magán célú igénybevétele esetén alkalmazandó szabá-
lyokról 

Kovács Csaba Károly polgármester:   az idei évben merült fel ez a kérdés, mivel a kultúrház
magán célú igénybevételénél nincsenek lefektetve szabályok. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a tervezetben azért hagyott ki pontozott részt, hogy a helyi igények-
nek megfelelően ki lehessen egészíteni. 
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Kovács Csaba Károly polgármester:   tulajdonképpen a ping-pongozás okán merült fel ez a
kérdés, hogy közcélú, vagy nem közcélú használatról van szó, díjköteles, vagy sem, ki az, aki
nyitja a helyiséget és zárja és szabályozott keretek közé kell szorítani, de végül is ez már mű-
ködik. 

György Csaba Bernát alpolgármester: ez kb. egy hónapja működik, heti 2 alkalommal, ked-
den és pénteken, heti 6 órában, felügyelet mellett. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:   készül egy bianco megállapodás, melyet minden esetben ki lehet
tölteni,  illetve  a ping-pongozó csoport  tekintetében pedig lehet  hosszútávra  megállapodást
kötni azzal a személlyel, aki a csoportot képviseli. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  jelen pillanatban úgy került szabályozásra, hogy vagy az
alpolgármester, vagy pedig a falugondnok nyitja, illetve zárja az ajtót. Ez a csoport  egy önál-
ló szerveződés. 

György Csaba Bernát alpolgármester:   próbálják megosztani ezt a feladatot, most egyenlőre
vállalta decemberig. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő:  kérdezi, hogy ez a fajta használat, akkor térítésmentes? 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a 81/2013. számú határozat alapján ez  sport célú igénybevétel, te-
hát csak akkor díjköteles, amennyiben bevételt eredményez. A kultúrház, mint közösségi szín-
tér arra van, hogy a helybeliek mindenféle rendezvényeket  lebonyolítsanak, amely értendő
bármilyen mulatságra,  ami önkormányzati  szervezésben történik, illetve értendő arra is, ha
van a helyiségben sportolási lehetőség és azt a helyiek igénybe veszik, tehát ez nem díjköteles
szolgáltatás. 

Kovács Csaba Károly polgármester: az elhangzottak alapján javasolja a kultúrház használatá-
nak szabályait elfogadni. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

72/2015. (XI. 16.) HATÁROZATA

A Kultúrház magáncélú igénybevétele 
esetén alkalmazandó szabályokról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kultúrház  magáncélú
igénybevétele esetén alkalmazandó szabályokat az alábbiak szerint határozza meg:

1.  A  Kultúrház  magáncélú  igénybevételére  vonatkozó  kérelmet  a  polgármesternél  kell
benyújtani, melyben meg kell jelölni a használat célját, az igénybevétel idejét, és az igénylő
azonosító adatait.

2.  A  Kultúrház  rendelkezésre  bocsátásáról,  amennyiben  a  használat  célja  a  Kultúrház
rendeltetésével  összeegyeztethető,  és  nem  akadályozza  annak  közcélú,  vagy  már
engedélyezett  magáncélú  használatát,  az  Önkormányzat  képviseletében  a  polgármester
megállapodást köt az igénylővel.
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3. A használat díját a 81/2013. (IX. 16.) határozat szabályozza.

4. Az igénybevevőnek vállalnia kell
4. 1. díjköteles használat esetén a díj megfizetését;
4.  2.  hogy az  ott  folytatni  kívánt  tevékenységért,  annak  rendben  történő  lebonyolításáért
felelősséget vállal; 
4. 2. hogy a Kultúrházat rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával használja;
4. 3. hogy az esetlegesen okozott kárt megtéríti; 
4.  4.  hogy  a  Kultúrházat  az  átvettnek  megfelelő,  tiszta  állapotban  adja  vissza  a
megállapodásban szereplő használati idő lejártakor.

Felkéri a polgármestert, hogy a Kultúrház magáncélra történő rendelkezésre bocsátása során a
jelen határozatban foglaltaknak megfelelően járjon el.

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: folyamatos

 
Kovács Csaba Károly polgármester megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel, javas-
lat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért megköszöni a részvételt és az ülést 15:38 órakor bezárja.

K.m.f.

Kovács Csaba Károly                                                                         dr. Szabó Tímea
     polgármester                                                                                           jegyző
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