
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Csokonyavisonta Község Képviselő-testületének a Községháza házasságkötő 

termében 2014. november 12-én megtartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: Harasztia Attila polgármester 

   6 fő képviselő a csatolt jelenléti ív szerint 

   Primon Csaba fürdővezető 

   Dr. Kollmann Gergely jogász-közgazdász 

   Balla Róbert címzetes főjegyző 

   Deáky Ilona jk. vez. 

 

 

Harasztia Attila polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-

testület 7 tagjából 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.  

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkéri Migács Zoltán és Katz Zoltán képviselőket. 

 

 

Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

 

 

1.) Tájékoztató a Thermálfürdő Kft. helyzetéről 

Az önkormányzat – mint többségi tulajdonos – előtt álló feladatok meghatározása 

 (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

2.) Az építményadóról szóló rendelet módosítása 

(írásos előterjesztés) 

       Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

3.) Többcélú Kistérségi Társulás tisztújító gyűlése előtti feladatok megbeszélése 

(szóbeli előterjesztés) 

       Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

4.) A települési szilárd hulladék szállításával kapcsolatos további feladatok 

megbeszélése 

(írásos előterjesztés) 

       Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

5.) Egyéb ügyek 

 

 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 

7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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59/2014. (XI. 12.) kt. sz. határozat 

 

 A képviselő-testület a polgármester által 

 javasolt napirendi pontokat elfogadja. 

 

 Felelős: Harasztia Attila polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

A napirendek tárgyalása: 

 

 

1.) Tájékoztató a Thermálfürdő Kft. helyzetéről. 

Az önkormányzat – mint többségi tulajdonos – előtt álló feladatok meghatározása 

 (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

 

Felkéri Primon Csaba ügyvezetőt, hogy a Thermálfürdő Kft. helyzetéről tájékoztassa a 

képviselő-testületet. 

 

Primon Csaba fürdővezető: 

 

Köszöni a meghívást. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elmúlt évek folyamán a 

fürdő működését nagyban befolyásolta a robbanás és az úszómedence felújítása. 42 millió Ft 

hitelt vettek fel, az utolsó törlesztő részlet most járt le. 62,5 millió Ft-ot fizettek vissza az 

elmúlt 8 évben. Az öltöző felújítás önrészét is figyelembe véve 100 millió Ft-ot költöttek a 

fürdőre. Sok felújításra lenne még szükség. Az éves látogatottság csökkent, minimális javulás 

van az előző évhez képest. Legszükségesebb tartozásokat kifizették, a könyvvizsgáló felé van 

még tartozásuk. December-január hónapban az éves bérletek bevételt képeznek.  

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

Bármilyen jogi követelés fennáll-e? 

 

Primon Csaba fürdővezető: 

 

Nem. 

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

Elmondja, hogy szeretett volna képet kapni a fürdőről, hiszen az szívügye a falunak. 25 millió 

Ft hitelkeretnek az önkormányzat adja a biztosítékát. Két út van előttünk, a működés, 

fenntartás, vagy az értékesítés. Befektetők is ajánlkoztak, egy konkrét írásos ajánlatot is adott. 
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. 

El kell gondolkodni, milyen stratégia mellett lehetne fenntartani a fürdőt. A testületnek ebben 

előbb utóbb fajsúlyos döntést kell hozni. A döntéshez azonban jelenleg nagyon kevés 

információ áll rendelkezésre. 

 

Katz Zoltán képviselő: 

 

Tőke injekcióra van szükség. Az önkormányzat rendelkezik készpénz tartalékkal. Mi adjuk 

inkább a fürdőnek a hitelt, ne a takarékszövetkezetnek fizessék a kamatot. 

A befektető meddig tartja fenn a szándékát? 

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

Először lássunk konkrét képet, hogy tudjunk dönteni. A befektető szeretné minél előbb 

megvásárolni. Januárig vár. A névérték 75 %-át venné meg. Foglalkoztatási és fejlesztési 

garanciákat vállalna. Ebben az évben felelős döntést nem tudunk hozni.  

 

Laki Dezső alpolgármester: 

 

A pályázati kiírásokat meg kell várni. A tiszta helyzetet látnunk kell. Eladást meg kell 

gondolni. A fürdő működését támogatnia kell az önkormányzatnak, ha nem tudja fenntartani 

magát a téli időszakban. A leállásnak nagyobb kára lenne.  

Konkrét pályázatokat egyelőre nem tud. A tisztánlátás miatt pár hónapot várni kellene.  

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

A Felügyelő Bizottságot frissíteni kellene, mert képviselők vannak benne. Célszerű lenne a 

fürdőt átvilágítani. A napi működést fenn kell tartani. A management átalakítást jogi 

szakemberre kell bízni. A Kft. taggyűlést összehívtuk. Primon Csaba megbízott ügyvezető 

mandátuma 2014. december 31. napjával lejár. Az ügyvezető-igazgatói állásra keresni kell 

egy személyt. Januárra pontos képet kell kapni az átvilágítással.  

Javasolja ügyvezető-igazgatónak kinevezni Dr. Kollmann Gergely jogász-közgazdászt. 

Januárig adjon konkrét képet a fürdőről, utána dönteni kell.  

 

Rüll György képviselő: 

 

Tisztában vagyunk vele, hogy mi a probléma, az átvilágítás újat nem tud mondani. Pénzügyi 

és nem pénzügyi probléma is van. A panaszok nagy része nem pénz keletű. Több vendéget 

kellene szerezni, jobban kellene reklámozni a fürdőt. 

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

A beszámolóból derülnek ki adatok. Januárban komoly döntést kell hozni. Ehhez valós képet 

kell kapni. Ha a működtetés mellett döntünk forrást kell biztosítania az önkormányzatnak 

konkrét ütemezés alapján. 
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Egyeztetve az ott dolgozókkal stratégiát kell összeállítani. Ezekkel a feladatokkal megbíznánk 

Dr. Kollmann Gergelyt. Egyértelműen 3-4 évre javasolja a megbízását elkészíteni.  

 

Dr. Kollmann Gergely jogász-közgazdász:  

 

Köszöni a lehetőséget. Az önéletrajzát kiosztották a képviselő-testület tagjainak.  

Elmondja, hogy a LEADER Csoporttal jó kapcsolata van. A térségben sok jó pályázatot 

készítettek. EU-s forrásokkal foglalkozik. Elsősorban közgazdásznak tartja magát. A 

hátralévő időben az átvilágítást el kell készíteni. Valós pénzügyi helyzetet kíván a testület elé 

tárni. Van rendezvényszervező tapasztalata is. A horvát gazdaságban látja a lehetőséget. 

Marketing szakemberek kellenek. Nem tartja rossznak a befektető ajánlatát. Megnyugtató, 

hogy a Nochta ügyvéd úr készíti elő a szerződést, szerinte ezt a megoldást sem kellene 

eldobni. 

Ha őt a taggyűlés megválasztja ügyvezetőnek, szeretne folyamatosan meghívást kapni a 

testületi ülésekre.  

 

Duga Lajos képviselő: 

 

Nem vagyunk szinkronban. Ő támogatja az ügyvezetőt, ha a polgármester úr javasolja.  

Nagy probléma, hogy nincs összeszedve rendesen a cég. Át kell nézni az összes dolgot, hogy 

mik a pénzügyi konstrukciók. Nincs önrészünk a pályázathoz. Tekintsük át, hogy lehet 

működtetni a céget. Az ügyvezető az adminisztrációs dolgokban legyen jelen. A befektető 

ajánlatát akkor sem támogatta, és most sem.  

 

Rüll György képviselő: 

 

Kevés anyagi előrelépést tartalmaz. Nem tartja teljesen elvetendőnek az ajánlatot. Ha nincs 

napi operatív irányítási probléma, akkor egyetért. Egy évre szóló szerződést javasol készíteni, 

ne mindjárt négy évet.  

 

Tóth Ernő képviselő: 

 

Egyetért Duga Lajos képviselővel, de a mindennapi problémák nem oldódnak meg. Pedig ez 

óriási probléma. El kell indulni egy irányba.  

 

Migács Zoltán képviselő: 

 

Abszolút nincs karbantartás a fürdőn. Évek óta nincs karbantartó. Nagyon sok fejlesztés és 

korszerűsítés kelle. 

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

Dr. Kollmann Gábor alakítsa ki a fürdőn a megfelelő struktúrát. Ha nem látjuk a javulást, 

akkor visszahívjuk. Az ő feladata legyen a megreformálás. Azért javasolta őt, mert ő a 

megfelelő személy. Neki kell a stábot kialakítani.  

Több negatívum hangzott el, mint pozitívum. Valós képet kell kapni a fürdőről, utána 

jöhetnek a napi problémák.  

Felhatalmazást kér a testülettől, hogy felelősen dönteni lehessen. 
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Laki Dezső alpolgármester: 

 

Mint ahogy már az előző ciklusban, ismételten kéri, hogy a fürdő minden hónapban 

számoljon be a működéséről.  

 

Katz Zoltán képviselő: 

 

Ő tudja, hogy milyen állapotok vannak a fürdőn. Nehéz helyzetben vagyunk Nagyatád és 

Barcs között. Rá kell dolgozni arra, hogy a vendégek jöjjenek. A fürdőn belül rendet kell 

tenni, különben nem jön a vendég. Nem csak a fürdőn van probléma, lepusztult az egész 

üdülőterület is. Pedig ők adófizető polgárok, szükség lenne a fejlesztésre. 

 

Dr. Kollmann Gergely jogász-közgazdász: 

 

Az idő nagyon hajt. Az üzemeltetés vakvágányra kerül. Ha eljutnak az értékesítésig, akkor 

meg kell hirdetni.  

 

Ő, ha bizalmat kap, december 31-ig képet ad a működésről. A rendelkezésre álló adatok 

alapján nem olyan rossz cég, hogy ne lehetne működtetni, fejleszteni. Ő időt és türelmet kér. 

Májustól tudja úgy szervezni a dolgait, hogy minden nap itt legyen.  

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

Felhatalmazást kér a képviselő-testülettől, hogy a Kft. taggyűlésen Dr. Kollmann Gergely 

ügyvezetővé való kinevezését támogassa.  

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja a vitában elhangzottak figyelembe 

vételével, egyhangúlag 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

60/2014. (XI. 12.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület a Thermálfürdő Kft taggyűlésének 

dr Kollmann Gergely Fonyód, Rózsadomb utca 2 szám  

alatti lakost javasolja a társaság ügyvezetőjének megbízni. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület 

döntésének megfelelően képviselje a taggyűlésen az 

önkormányzatot. 

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: 2014. november 30. 

 

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

A Felügyelő Bizottság tagjait is meg kell választani. Javasolja, hogy a nyaralótulajdonosok 

képviselője is vegyen részt a bizottságban. 
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Katz Zoltán képviselő: 

 

Ő azt gondolja, hogy a Felügyelő Bizottság az elmúlt években nem működött. Nem történt 

meg az ügyvezető felelősségre vonása. A nyaralótulajdonosok segítséget tudnának nyújtani. 

Rálátást kell biztosítani számukra.  

Külső szakemberek felkérését javasolja. Feltétlen változást javasol, hogy legyen szakmai 

kontroll.  

 

Laki Dezső alpolgármester: 

 

Jó ötlet az üdülőtulajdonosok bevonása, de ezzel várni kellene tavaszig, hogy tisztán lássunk. 

 

Rüll György képviselő: 

 

Olyan Felügyelő Bizottság kellene, aminek van értelme. Sok elnökkel dolgozott, formai dolog 

volt. Minden a képviselő-testület asztalán dőlt el. Képviselő-testületi tag is legyen benne, 

olyan, akitől várunk érdemi döntést. Évente egy testületi ülésre hívjuk meg a 

nyaralótulajdonosok képviselőjét, a Felügyelő Bizottságban nincs értelme.  

 

Duga Lajos képviselő: 

 

Javasolja, hogy képviselő-testületi tagok vegyenek részt a bizottságban. 

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

A pénteki Kft. taggyűlésen javaslatot tesz a Felügyelő Bizottság tagjaira. 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja a vitában elhangzottak figyelembe 

vételével, egyhangúlag 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

61/2014. (XI. 12.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület a Thermálfürdő Kft. felügyelő 

bizottságában Harasztia Attila polgármestert, 

Laki Dezső alpolgármestert és Rüll György képviselőt 

javasolja megbízni. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület 

döntésének megfelelően képviselje a taggyűlésen az 

önkormányzatot. 

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: 2014. november 30. 
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2.) Az építményadóról szóló rendelet módosítása. 

A települési szilárd hulladék szállításával kapcsolatos további feladatok megbeszélése 

 (Írásos előterjesztés) 

Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

Számításokat végeztek a lakosság adófizetési lehetőségeire tekintettel. Mintegy 600 

adóztatható ingatlan van a faluban, melyre ki lehet bővíteni az építményadó fizetését. Ebből 

110 üres 100 ingatlanban egyedül élő nyugdíjas lakik, és kb. 150 család, akik a szociális 

segély és a közhasznú munka között ingadoznak. 

 

A tervezett adó felét sem lehetne beszedni, a végrehajtás már költség. Ezért javasolja inkább a 

hulladékszállítás gyakorlatát átgondolni, főleg, hogy a törvény is kötelezi erre az 

önkormányzatot, lakosságot. 

 

Elmondja, hogy az elmúlt években a lakosság számára az önkormányzat átvállalta a 

szemétszállítás költségeit. Ez kb. 10 millió Ft + ÁFA összeget jelentett évente.  

A közel 13 millió Ft elég nagy tétel ahhoz, hogy a testület átgondolja a hulladékszállítás 

további finanszírozását. Jövő évtől a lakosságnak kell fizetni már a szolgáltatás költségeit- az 

más kérdés, hogy az önkormányzat támogatást nyújthat, illetve átvállalhatja a díjat, illetve 

annak egy részét. A kiküldött anyagban ez részletesebben is le van írva. A javaslat szerint is 

másként kell kezelni az üdülőterületet és másként a falut. 

 

Katz Zoltán képviselő: 

 

El lettünk kényeztetve az elmúlt években. 20 eFt sok családnál tétel, de a családok fele ki 

tudja fizetni. Javasolja, hogy valamennyit támogasson az önkormányzat. Tudatosítani kell, 

hogy a szemétszállítás nincs ingyen. Esetleg lehet méltányosságot gyakorolni.  

 

Rüll György képviselő: 

 

Ezt már régen el kellett volna kezdeni, most mindenképpen el kell. Ha a lakosság fizeti, akkor 

az építményadót nem vetjük ki. A cég szedje be a díjat. 60 %-ot fizessen a lakosság, 40 %-ot 

az önkormányzat. 

 

Duga Lajos képviselő: 

 

Ő azt támogatja, hogy akik egyedülállóak, rászorultak, azokat támogassa az önkormányzat, 

aki ki tudja fizetni, azokat ne.  

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

Javasolja a 60-40 %-ot, a ciklus végére lépcsőzetesen kerülne sor a bevezetésre, minden 

évben javasolja felmérni, hogy az önkormányzat képes-e támogatni a díjat vagy sem. 

Egyúttal javasolja az építményadó rendelet módosítását most elhalasztani. 

 

Ezzel a testület egyetértett. 
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A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja a vitában elhangzottak figyelembe 

vételével, egyhangúlag 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta. 

 

 

Csokonyavisonta Községi Önkormányzat  

képviselő-testületének  9/2014 (XI. 12.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

5/2014.(IV. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

 

3.) Többcélú Kistérségi Társulás tisztújító gyűlése előtti feladatok megbeszélése 

(szóbeli előterjesztés) 

 Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

Mindenki számára ismert, hogy az elmúlt időszakban Csokonyavisonta volt a gesztor 

önkormányzat, Csik László volt az elnök. Most tisztújítást kell tartani, akarjuk-e a 

gesztorságot, induljon-e elnöknek.  

Ő javasolja továbbra is, hogy Csokonyavisonta legyen a gesztor.  

Kér felhatalmazást, hogy el tudja munkát kezdeni.  

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 

7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

62/2014. (XI. 12.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület továbbra is a Barcsi Többcélú  

Kistérségi Társulás székhely települése kíván maradni. 

 

Egyetért azzal, hogy a polgármester folytasson 

egyeztetéseket a társulás tisztségviselőinek személyéről. 

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

4.) Egyéb ügyek 

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

Csik László volt polgármester kérelmet nyújtott be a képviselőtestület felé. Kérte, hogy a 

törvény szerint járó 3 havi végkielégítése mellé még három havit biztosítson a képviselő-

testület. Összesen hat havi kifizetésére van lehetőség, ebből három alanyi jogon jár, és még  
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legfeljebb háromról a testület dönt. Egyúttal kérte a 2014. évben ki nem vett szabadságra járó 

illetményét is, ez megint jár a törvény szerint. 

 

A volt polgármester úr részére a törvény szerint járó juttatásokat javasolja megállapítani. 

 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 

7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

63/2014. (XI. 12.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület Csik László volt polgármester úr  

kérelmét nem támogatja, részére a törvény szerint járó  

három havi végkielégítést, és a 2014. évben ki nem  

vett szabadság idejére járó arányos illetményt fizeti ki. 

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Laki Dezső alpolgármester: 

 

Három ajánlatot is kértek a szociális tűzifa támogatáshoz erdőgazdálkodóktól. Ismerteti az 

ajánlatokat. 

Javasolja a legolcsóbb árajánlatot elfogadni.  

 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 

7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

64/2014. (XI. 12.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület a 2014. évi szociális célú tűzifát 

Mocz és Társa Magánerdészet Kft Somogyszob,  

Szent Imre utca 13 szám alatti erdőgazdálkodótól 

vásárolja meg. 

 

A tűzifa ára bruttó 18.000,-Ft/m3 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a 

szerződés aláírásával. 

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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Harasztia Attila polgármester: 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságtól érkezett 

egy megkeresés, miszerint Buzás László r. alezredest tervezik 2014. december 1-i hatállyal 

kinevezni a Barcsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába.  

A rendőrségről szóló törvény értelmében a vezetői kinevezéshez ki kell kérni a területileg 

illetékes önkormányzatok képviselő-testületének véleményét.  

Javasolja Buzás László r. alezredes kinevezésének támogatását.  

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 

7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

65/2014. (XI. 12.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület támogatja Buzás László rendőr alezredes 

a Barcsi Rendőrkapitányság  kapitányságvezetői beosztásba 

történő kinevezését. 

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

A polgármester elmondja, hogy az óvoda lapos tető részének felújítása, szigetelése 

megtörtént. Gyors és jó munkát végzett a vállalkozó. Ezt követően kértek árajánlatot a konyha 

feletti, illetve az Alapszolgáltatási Központ étkezője feletti lapos tető szigeteléséről is. A 

konyha feletti rész szigetelésére 373 e/Ft-os ajánlatot adott a cég, a másik ajánlat még nem 

érkezett meg, de javasolja, hogy bízza meg a testület az árajánlat értékelésével, elfogadásával, 

illetve a szerződés megkötésével. Fontos lenne, mert a tető eső esetén nagyon beázik, 

balesetveszélyes. 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 

7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

66/2014. (XI. 12.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület a Csokonyavisonta Xantus J. 

utca 45. szám alatt a könyvtár melletti, konyha feletti 

lapos tető rész csapadékvíz elleni szigetelésével  

megbízza a Tibana Bt Ádánd, Selyem utca 19 szám  

alatti vállalkozást.  

A vállalkozási díj 293.670,-Ft+ÁFA összesen 

372.961,-Ft. 

Megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 

Alapszolgáltatási Központ étkező feletti tetőrész 

csapadékvíz elleni szigetelésére kérjen árajánlatot, és 

az árajánlat alapján kösse meg a vállalkozási szerződést. 

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

 

 

Laki Dezső alpolgármester: 

 

Többen is jelezték az igényüket a településen, hogy igénybe vennék a kisbusz, illetve traktor 

szolgáltatásait. Erre csak nagyon kivételesen adódna lehetőség, nem akarnak fuvarozó 

szolgáltatást bevezetni, de előfordulhat kisebb szállításokra igény itt a faluban. 

Elvégzett egy önköltségszámítást, ez alapján 3.000 Ft/üzemóra lenne a T25-ös és 4.000 

Ft/üzemóra az LTZ 55-ös traktor önköltsége, 100 Ft/km a mikrobuszé. Javasolja ezen az áron 

bérbe adni, az önkormányzatnak nincs haszna, de ez nem is cél. 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 

7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

67/2014. (XI. 12.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló  

T25-ös traktor szolgáltatási költségét 3.000,-FT/üzemóra, 

az LTZ 55-ös traktor szolgáltatási költségét 4.000,-Ft/ 

üzemóra, a Volkswagen Transporter szolgáltatási 

költségét 100 Ft/ km önköltségi áron állapítja meg. 

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Laki Dezső alpolgármester: 

 

Az önkormányzat „Fűkasza beszerzés” című pályázat keretein belül beszerzéssel érintett 335 

RX típusú fűkaszát (gyári szám: 20090800101) eltulajdonították. Rendőrségi jegyzőkönyv 

alapján 2013. 11. 01. óta nem találják.  

A 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 16.A. §-ra hivatkozva kérheti a támogatási szerződés 

kötelezettségeinek felfüggesztését.  

Kéri a képviselő-testületet a felfüggesztésre vonatkozó határozat elfogadására, a felfüggesztés 

kérésének kezdési, ill. befejezési dátumai feltüntetésével. 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 

7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

 



12 

 

68/2014. (XI. 12.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület a 140004609K számú „Fűkasza 

beszerzés” című pályázat támogatási szerződés szerinti 

fenntartási, működtetési kötelezettség felfüggesztését kéri. 

 

A felfüggesztés kérelmezett kezdete 2013. 11. 01., vége 

2014. 08. 31. 

 

A pályázatban vállalt fűkasza beszerzés csak részben 

teljesülhetett mert egy db 335 RX típusú (20090800101  

gyári szám) eltulajdonítottak. 

 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a felfüggesztés 

idejével a pályázati kötelezettségi határidő kitolódik a 

fenti fűkasza tekintetében. 

 

A képviselő-testület az eltulajdonított fűkaszát saját 

forrásból pótolja. 

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: 2014. december 15. 

 

 

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Borostyán nyugdíjasklub Egerben országos 

rendezvényen vett részt, szép sikerrel. A részvétel utazási költségét az önkormány biztosította, 

mintegy 191 e/Ft összegben.  

 

Élelmiszer-csomagot kapnak, ez kb. 50 család részére lesz segítség, csak el kell menni érte 

Budapestre. Az önkormányzati kisbusszal meg lehet oldani a szállítást. 

 

Az önkormányzat honlapja is átalakításra szorul, kicsit fel kellene dobni, sok falu nagyon szép 

és tartalmas honlappal rendelkezik Csokonyavisontáé nem az igazi. 

 

Több utcában is szükség lenne kátyúzásra, több helyen már balesetveszélyesek az aszfalton a 

kátyúk. Pálinkafőző felé, a Lajosmajori úton, de szinte minden utcában van egy két lyuk. 

Kérnek ajánlatot, és elvégzik a munkákat, mert ez nagyon fontos. 

 

A Dráva-völgye Szakközépiskola alapítványa kereste meg azzal, hogy támogatást 

szeretnének. Az alapítvány ebből a támogatásból biztosítana a tanulók részére Pl szakmai 

gyakorlati jellegű lehetőséget. Arra gondolt, hogy a tanulók felmérhetnék, szintezhetnék a 

település csapadékvíz esetén veszélyeztetett területeit. Erre úgy is szükség lenne, mert a sok 

eső gondot okozott a településen. A mérések úgyis kellenek ahhoz, hogy elkezdjék az árkok 

tisztítását, a vízelvezető rendszer kialakítását. 
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Javasolja, hogy a nagyobb lélegzetű testületi anyagokat emilben küldjék meg a 

képviselőknek, bekérték az egyéni emil címeket. Mindenképpen papírkímélő megoldás lenne. 

 

A testület a fentiekkel egyetértett. 

 

 

Mivel több kérdés, észrevétel, bejelentés nem volt, ezért Harasztia Attila polgármester 

megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

 

Balla Róbert         Harasztia Attila 

címzetes főjegyző           polgármester 

 

 

 

 

Migács Zoltán         Katz Zoltán 

jk. hitelesítő         jk. hitelesítő 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


