
GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 
 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/4976-90/2021.   

TÁJÉKOZTATÓ

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  képviselő-testületének  2021.  december  14-én
tartandó ülésére a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a legutóbbi rendes ülést követően az alábbi határozatnak járt le
a végrehajtási ideje:

111/2021.  (XI. 23.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyenesdiási  Horgász és
Vizisport  Egyesület  Gyenesdiás  1879/4,  1879/2  és  012/8  hrsz-ú  ingatlanokra  vonatkozó
bérleti és üzemeltetési szerződést jóváhagyja. 
Határidő: Gyenesdiási Horgász és Vizisport Egyesület részére történő megküldésre 8 nap
Felelős:   Samu Zoltán vezető főtanácsos

A képviselő-testületi határozat és az Önkormányzat részéről aláírt szerződés az Egyesület
részére megküldésre került.

115/2021.  (XI. 23.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Dr. Vajda
és  Társa  Egészségügyi  Bt.  az  I.  számú  körzet  háziorvosi  rendelőjében  magánrendelést
folytasson.
Határidő: értesítésre 15 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

A képviselő-testületi döntésről az érintett tájékoztatása megtörtént. 

116/2021.  (XI. 23.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Zalaszántói  Család-  és
Gyermekjóléti  Szolgálat  Társulás  Társulási  Megállapodását  -  2022.  január  1-jei  hatállyal  -
jóváhagyta.
Határidő: 2021. november 30.
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

A testületi döntésről a Társulás tájékoztatása megtörtént.
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117/2021.  (XI. 23.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Papp  Tibor  részére  a
kérelmezett 300 m2 nagyságú területet bérbe adja 2022. január 1. napjától 2024. december
31. napjáig, a bérleti díj összege 150.000,- Ft-/év + Áfa.
Határidő: A bérleti szerződés aláírására 2021. december 15.
Felelős:   Czibor Zoltánné jegyző

A képviselő-testületi döntésről az érintett tájékoztatása megtörtént. 

118/2021.  (XI. 23.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Renczes  József  Gyenesdiás,
Madách u. 16., Vető Béláné, Vető Hajnalka és Szabó Katalin mindhárman Gyenesdiás, Madách u.
18. szám alatti lakos ingatlantulajdonosok felajánlását, miszerint a tulajdonukban lévő 595/8 hrsz-ú
„kivett  közforgalom  elől  el  nem  zárt  magánút”  művelési  ágú,  295  m2  nagyságú  ingatlant  az
önkormányzat javára térítésmentesen átadják, tulajdonába fogadja.
Határidő: ingatlantulajdonosok értesítésére 15 nap
Felelős:    Czibor Zoltánné jegyző

A képviselő-testületi döntésről az érintett tájékoztatása megtörtént. 

119/2021.  (XI. 23.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dallos Viktória Gyenesdiás, Kossuth
L. u. 98.  szám alatti  lakos Helyi  Építési Szabályzat  módosítási  kérelmét támogatja,  hozzájárul a
Gyenesdiás 1272/1 hrsz-ú ingatlan Lke-1 építési övezetbe történő átsorolásához
2. Az 1.  pont  szerinti  átsorolás  a  Helyi  Építési  Szabályzat  következő felülvizsgálata  alkalmával
lehetséges.
Határidő: ingatlantulajdonos értesítésére 15 nap
Felelős:    Czibor Zoltánné jegyző

A képviselő-testületi döntésről az érintett tájékoztatása megtörtént. 

120/2021.  (XI. 23.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Gyenesdiási  Közös
Önkormányzati Hivatal, valamint a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervek
közötti gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

2. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyenesdiási Közös Önkormányzati
Hivatal, valamint a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Étkezdéje költségvetési szervek közötti
gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

3. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyenesdiási Közös Önkormányzati
Hivatal,  valamint  a  József  Attila  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  költségvetési  szervek  közötti
gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

Határidő: megállapodás aláírására 2021. december 1.
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző
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Az együttműködési megállapodás valamennyi intézményvezető részéről aláírásra került.

Gyenesdiás, 2021. december 10.
         Gál Lajos
      polgármester
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GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 4976-91/2021.

ELŐTERJESZTÉS
Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2022.  évi  munkaterve
elfogadása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2021. évi munkatervében döntött arról, hogy a decemberi ülésen terjessze a
polgármester a következő évi munkatervet a testület elé.  
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XI.27.) önkormányzati
rendelet  (a  továbbiakban:  SZMSZ)  9.  §-a  szerint  „A  képviselő-testület  működésének  alapja  a
munkaterv, amelyet a testület évenként hagy jóvá. A munkaterv tervezetének elkészítése a jegyző,
annak  előterjesztése  a  polgármester  feladata.”.  A  munkaterv  összeállításához  javaslatot  kell  kérni
valamennyi képviselőtől, jegyzőtől, az önkormányzat részvételével létrejött társulásoktól.

Fentiek  alapján  jelen  előterjesztéssel  a  Képviselő-testület  elé  terjesztem a  2022.  évi  munkatervre
vonatkozó javaslatomat. 

A 2022. évi munkatervben a testületi ülések tervezett időpontja, azok napirendjei, a közmeghallgatás
időpontjának kijelölése, a napirendek előterjesztőjének, felelősének megjelölése szerepel.  
A  tervezetben  –  az  SzMSz-ben  meghatározottak  szerint  június-augusztus  hónapokra  –  beépítésre
került az ülésezési szünet is, mely alatt a testületi munka szünetel, természetesen rendkívüli döntést
igénylő ügyekben testületi ülés ebben az időszakban is összehívható.
A munkatervben most feltüntetett napirendi pontok csak egy kötelező keretét adják meg a tervezett
üléseknek, de természetesen ez év közben kiegészül azokkal a napirendekkel, témákkal, amelyek az
aktuális feladatokhoz kapcsolódnak.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy jelen előterjesztéshez mellékelt  2022.  évi  munkatervet
elfogadni szíveskedjenek.  

Határozati javaslat:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztéshez mellékelt 2022. évi
munkatervét elfogadja.

Gyenesdiás, 2021. december 10. 

Gál Lajos sk.
polgármester
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

2022. évi

MUNKATERVE
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület  Szervezeti  és Működési Szabályzata előírja,  hogy a képviselő-testület
évente egy alkalommal közmeghallgatást és legalább 9 alkalommal ülést tart.

A törvény rendelkezéseit betartva a  közmeghallgatást a képviselő-testület 2022. március
14-én, (hétfő) 18 órakor tartja a Községháza nagytermében.

Az ülések helye: Községháza - Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Az ülések ideje: 18.00 óra 

Az üléseken napirend  előtt  a  polgármester  beszámol  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról, valamint a két testületi ülés között tett fontosabb intézkedésekről.

A napirendek után interpellációkra kerül sor.

A képviselő-testület 2022. évben az alábbi időpontokban és napirendekkel ülésezik:

2022. január 25.

1.) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése, költségvetési rendelet első olvasatban
Előadó: Gál Lajos polgármester 

A napirend előkészítésében részt vesz:
Czibor Zoltánné jegyző 
Bán Tímea pénzügyi vezető
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző
A napirendet a Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalja, és javaslatát az ülés előtt
beterjeszti.

2.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Előadó: Gál Lajos polgármester

2022. február 22.

1.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
Előadó: Gál Lajos polgármester 

2.) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Gál Lajos polgármester

A napirend előkészítésében részt vesz:
Czibor Zoltánné jegyző 
Bán Tímea pénzügyi vezető
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző

A napirendet  a  Pénzügyi  Bizottság  előzetesen  megtárgyalja,  és  javaslatát  az  ülés  előtt
beterjeszti.
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3.) Beszámoló a 2021. évi adóztatási gyakorlatról
      Előadó: Czibor Zoltánné jegyző
      Az előterjesztésért felelős: Czibor Zoltánné jegyző

4.) 2022. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 
Előadó: Gál Lajos polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző
A napirend előkészítésében részt vesz:
Nánássy Árpád vezető-tanácsos 

5.) Polgárőr Egyesület tájékoztatója 
Előadó: Polgárőr Egyesület

6.) Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása
Előadó Gál Lajos polgármester

2022. március 22.

1.) Gyenesdiás Sportjáért kitüntető cím átadása
Előadó: Gál Lajos polgármester

2.) Felkészülés az idegenforgalmi idényre;   
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület beszámolója 
Előadó: Gál Lajos polgármester

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület Elnöke

A napirend előkészítésében részt vesz:
Nánássy Árpád vezető-tanácsos
Samu Zoltán főtanácsos,
Szabó Zsolt Szilveszter Műv.Ház igazgató

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző

A  napirendet  a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottság  előzetesen
megtárgyalja, és javaslatát az ülés előtt beterjeszti.

3.) Környezetvédelmi Program 2022. évi feladatai
Előadó: Gál Lajos polgármester 

A napirend előkészítésében részt vesz:
Samu Zoltán főtanácsos,

A  napirendet  a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottság  előzetesen
megtárgyalja, és javaslatát az ülés előtt beterjeszti.

4.) Tájékoztató a Közútkezelő KHT tevékenységéről
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Előadó: Közútkezelő KHT igazgatója 

5.) Tájékoztató a DRV tevékenységéről
     Előadó: DRV vezetője 

2022. április 26. 

1.)Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadása, éves pénzforgalmi jelentése,
könyvviteli mérlege, pénz- és eredmény-kimutatása, valamint a belső ellenőr beszámolója
Előadó: Gál Lajos polgármester

A napirend előkészítésében részt vesz:
Czibor Zoltánné jegyző
Bán Tímea pénzügyi vezető

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző

A napirendet  a  Pénzügyi  Bizottság  előzetesen  megtárgyalja,  és  javaslatát  az  ülés  előtt
beterjeszti.

2.) Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója,
Gyermekvédelmi beszámoló 
Előadó: Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője,

      Czibor Zoltánné jegyző

3.) Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről
      Előadó: Dr. Vajda Gábor és Dr. Barta Rita háziorvosok,

        Dr. Noé Renáta házi gyermekorvos
        Dr. Novák Zsuzsanna fogszakorvos

4.) Tájékoztató a Gyenesdiási Kinizsi SK tevékenységéről
     Előadó: Kinizsi SK elnöke

6.) Tájékoztató a Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület tevékenységéről
     Előadó: Egyesület elnöke

7.) Tájékoztató a Gyenesdiási Asztalitenisz Sportegyesület tevékenységéről
     Előadó: Egyesület elnöke

2022. május 24.

1.)Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, 
Tájékoztató a Keszthelyi Vízirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységéről,
Tájékoztató a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről
Előadó: Keszthely Város Rendőrkapitánya
             Vizirendészeti Rendőrkapitányság Parancsnoka

       Katasztrófavédelmi Kirendeltség Parancsnoka
2.) Gyenesdiás Bora 2021. kiválasztása

Előadó: Gál Lajos polgármester
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3.) Kárpáti János Díj odaítéléséről döntés
Előadó: Gál Lajos polgármester

4) Vízügyi beszámoló
Előadó: Siófoki Vízügyi Kirendeltség igazgatója

2022. szeptember 27.

1.)Beszámoló az Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól
Előadó: Gál Lajos polgármester

A napirend előkészítésében részt vesz:
Czibor Zoltánné jegyző
Bán Tímea pénzügyi vezető

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző

A napirendet  a  Pénzügyi  Bizottság  előzetesen  megtárgyalja,  és  javaslatát  az  ülés  előtt
beterjeszti.

2.) Bakonyerdő Zrt. tájékoztatója a településen végzett fejlesztésekről
Előadó: Keszthelyi Erdészet Igazgatója

2022. október 25.

1.) Tájékoztató a gazdálkodás ¾ évi tapasztalatairól
Előadó: Polgármester

A napirend előkészítésében részt vesz:
Czibor Zoltánné jegyző
Bán Tímea pénzügyi vezető.

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző

A napirendet  a  Pénzügyi  Bizottság  előzetesen  megtárgyalja,  és  javaslatát  az  ülés  előtt
beterjeszti.

2.) Beszámoló az idegenforgalmi idény tapasztalatairól, a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
beszámolója
Előadó:  Gál Lajos polgármester

                   Gyenesdiási Turisztikai Egyesület Elnöke

A napirend előkészítésében részt vesz:
Nánássy Árpád vezető-tanácsos
Samu Zoltán főtanácsos,
Szabó Zsolt Szilveszter Műv.Ház igazgató

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző
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3.) Beszámoló a Gyenesdiás Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Világos Csabáné óvodavezető

3.) Beszámoló a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje tevékenységéről

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Divinyiné Zsadányi Mónika étkezdevezető

2022. november 22.

1.) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről
 Előadó: Czibor Zoltánné jegyző

2.) 2023. évi belső ellenőrzési munkaterv  
Előadó: Czibor Zoltánné jegyző

A napirend előkészítésében részt vesz:
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőre

3.) Tájékoztató az Iskolatanács tevékenységéről
      Előadó: Iskolatanács elnöke

4.) Beszámoló a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységéről

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Szabó Zsolt Szilveszter igazgató

2022. december 13.

1.) 2023. évi munkaterv elfogadása
Előadó: Polgármester

2.) Beszámoló a Zalaispa Zrt. településen végzett tevékenységéről, a hulladékszállítás  
      tapasztalatairól

 Előadó: Zalaispa Zrt. vezetője

3.) Környezetvédelmi beszámoló
Előadó: Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

A napirend előkészítésében részt vesz:
Samu Zoltán főtanácsos

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző
A  napirendet  a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottság  előzetesen
megtárgyalja, és javaslatát az ülés előtt beterjeszti.
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4.) Polgármester beszámolója az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységekről
Előadó: Polgármester 

Gyenesdiás, 2021. december 10.

                    Gál Lajos
polgármester
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GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 4976-92/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2021.  december  14-én
tartandó  ülésére  a  helyi  adórendelet  hatályba  nem  léptetéséről  szóló  rendelet  elfogadása
tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület a 2021. november 23-i testületi
ülésén  megalkotta  a  helyi  adókról  szóló 21/2021.  (XI.  23.)  önkormányzati  rendeletét.  Az
egyidejűleg hatályon kívül helyezett korábbi adórendelethez képest a jövő évtől egyrészt a
helyi adómértékek megemelésre, másrészt pedig a kedvezmények csökkentésre kerültek az új
rendelet elfogadásával.

2021. november 25-én került kihirdetésre a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet, mely szerint

- a 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és
a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési
adónak a 2020. december 2. napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben
megállapított adómértéke.

-  az  önkormányzatnak  a  2020.  december  2.  napján  hatályos  adórendelete  szerinti
adómentességet,  adókedvezményt a  2021-ben végződő adóévben,  valamint  a  2022.  évben
végződő adóévben is biztosítania kell.

- a települési önkormányzat a 2021. évre és a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem
jogosult bevezetni.

Az Alaptörvény 32. cikk. (3) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet más jogszabállyal
nem  lehet  ellentétes,  így  önkormányzati  rendeletünk  hatályba  nem  léptetéséről  kell
gondoskodni.

Jelen előterjesztés melléklete a helyi adókról szóló 21/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet. 

Kérem, hogy a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Gyenesdiás, 2021. december 8.

Gál Lajos
          polgármester

          

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


Hatásvizsgálat

a helyi adókról szóló 21/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló …/2021.(XII.15.) önkormányzati rendelet

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján)

1. Várható társadalmi hatások: Nem ismertek.
2.  Várható gazdasági, költségvetési hatások:  A rendelet  elfogadásával közel 40
millió Ft helyi adóbevételtől esik el az önkormányzat 2022. évben.  
3.  Várható  környezeti  hatások:  A  rendelet-tervezetben  foglaltak  végrehajtásának
környezetre gyakorolt hatása nincs. 
4.  Várható  egészségi  következmények:  A  rendelet-tervezetben  foglaltak
végrehajtásának egészségügyi következménye nincs. 
5.  Adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatások:  A  rendeletben  foglaltak
végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra. 
6. A rendelet megalkotásának szükségessége,  a jogalkotás elmaradásának
várható  következményei:  Az  Alaptörvény  32.  cikk.  (3)  bekezdése  szerint  az
önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 2021. november 25-én került
kihirdetésre  a  koronavírus-világjárvány  nemzetgazdaságot  érintő  hatásának  enyhítése
érdekében  szükséges  helyi  adó  intézkedésről  szóló  535/2020.  (XII.  1.)  Korm.  rendelet
módosításáról szóló 641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet, mely szerint a 2022. évben végződő
adóévben  a  helyi  adó mértéke  nem lehet  magasabb  mint  2020.  december  31-én  hatályos
rendeletben elfogadott  mértékek,   ,  illetve  az adómentességet  és adókedvezményt  a 2022.
évben végződő adóévben is biztosítani kell. 
7.  A  rendelet  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és
pénzügyi  feltételek:  A  rendelet  végrehajtásával  kapcsolatban  szükséges  személyi,
szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételei nincsenek. 

 



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2021. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 21/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályba nem
léptetéséről

TERVEZET

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Nem lép hatályba a helyi adókról szóló 21/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

                           Gál Lajos                                                              Czibor Zoltánné
                         polgármester                                                                   jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. december 15.

                                                                                                         Czibor Zoltánné
                                                                                                                jegyző
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Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk. (3) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem
lehet  ellentétes.  2021.  november  25-én  került  kihirdetésre  a  koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló
535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet, mely
szerint

- a 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a
települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a
2020. december 2. napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított
adómértéke.-

- az önkormányzatnak a 2020. december 2. napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet,
adókedvezményt  a  2021-ben  végződő  adóévben,  valamint  a  2022.  évben  végződő  adóévben  is
biztosítania kell.

-  a  települési  önkormányzat  a 2021. évre és a  2022. évre új helyi adót,  új  települési  adót  nem
jogosult bevezetni.

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2021.  november  24.  napján
kihirdetett  önkormányzati  rendelete  így  ellentétes  a  fent  említett  Kormányrendelettel,  annak
hatályba nem léptetéséről kell gondoskodni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz 

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet hatályba nem léptetéséről rendelkezik.

A 2. §-hoz 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (3) bekezdése szerint a kihirdetett, de még
hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának a (2) bekezdés szerinti
megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó jogszabályi rendelkezés hatálybalépésének
időpontját  úgy  kell  meghatározni,  hogy  az  megegyezzen  azzal  az  időponttal,  amikor  a
kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályba lépett
volna.
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GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu 

 83/312-737, fax: 83/314-550 

 

GY/4976-89/2021.     

MEGHÍVÓ 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján 

 

2021. december 14-én, (kedd) 18:00 órára 

soros képviselő-testületi ülést hívok össze. 

 

Az ülés helye:   Községháza, Tanácsterem 

(8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97) 

 

 
Napirend előtt: 

      Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 Előterjesztő: Gál Lajos polgármester 

 

Napirend: 

 

1.) 2022. évi munkaterv elfogadása 

Előterjesztő: Gál Lajos polgármester 

 

2.) A helyi adókról szóló 21/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályba nem léptetéséről 

Előterjesztő: Gál Lajos polgármester 

 

3.) Környezetvédelmi beszámoló 

Előterjesztő: Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 

4.) Polgármester beszámolója az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységekről    

     (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Gál Lajos polgármester 

 

5.) Strandfejlesztési pályázat 

Előterjesztő: Gál Lajos polgármester 

 

6.) Művelődési Ház berendezése 

Előterjesztő: Gál Lajos polgármester 

 

 

Gyenesdiás, 2021. december 10. 

 

          Gál Lajos sk. 

                               polgármester 

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/4976-3/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 14-én tartandó ülé-
sére a Strandfejlesztési pályázat tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Turisztikai Ügynökség a Kisfaludy program keretében meghirdette a strandfejlesztési
program V. ütemét. 

A fenti pályázatból a jelenlegi kiírás szerint sokrétű akadálymentesítést szeretnénk megoldani, illet-
ve folytatni szeretnénk a vizesblokkok felújítását. Eszközök beszerzését is szeretnénk (padok, nap-
vitorla, csomagmegőrző). 
A pályázati kiírás szerint csatlakozunk a Bejárható Magyarország programhoz ennek keretében E-
bike töltőpontot létesítünk és SUP szeretnénk beszerezni.
A Gyenesi Lídó strandon pedig a strand keleti oldalán nagyobb volumenű zöldterület rendezést és
akadálymentes járda kialakítását tervezzük.

A megvalósítani kívánt elemeket tételesen, költségekkel az előterjesztése 1. sz. melléklete tartal-
mazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a tervezett fejlesztéseket megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíves-
kedjen.

Határozati javaslat:

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Magyar  Turisztikai  Ügynökség
Strandfejlesztési pályázatának V. ütemének benyújtását támogatja, az előterjesztés 1. melléklet sze-
rinti fejlesztési-támogatási igényt jóváhagyja.

Határidő: december 16.
Felelős: Gál Lajos polgármester

Gyenesdiás, 2021. december 09.

Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


Kisfaludy program V. ütem

Diási Játékstrand

Megnevezés
Nettó Áfa Bruttó

Vízbejutás akadálymentes feltételeinek megteremtése:
   

Strandkerekes szék beszerzés
413310 111594 524904

Mozgássérült úszómodul (3x2,5 m stég) beszerzése és telepítése
1187933 320742 1508675

Akadálymentes térkép, átirányítással (QR kód) a strand akadálymentes hon-
lapjára 205000 55350 260350

Komunikációs eszköz (indukciós hurok) beszerzése és telepítése a pénztá-
rakba 109750 29633 139383

Akadálymentes járda kialakítása (250 m2)
5950000 1606500 7556500

Strand be-, és kijáratának akadálymentesítése (125 m2)
2125000 573750 2698750

E-bike töltőpont kialakítása
128268 34632 162900

Szezonhosszabítást szolgáló vandálbiztos vizesblokk kialakítása
6692347 1806934 8499281

Zöldterület rendezés (tereprendezés, területfeltöltés, füvesítés)
7278000 1965060 9243060

Meglévő kültéri világítás cseréje
628000 169560 797560

Utcabútorok telepítése (10 db pad + 2 piknikasztal)
1636880 441958 2078838

SUP (3 db) beszerzése szezonhosszabítás céljából
810000 218700 1028700

Napvitorla beszerzése és telepítése (86 m2)
783433 211527 994960

Csomagmegőrző létesítése
548825 148183 697008

Pályázat szerint előírt kötelező nyilvánosság
1500000 405000 1905000

Összesen:
29996746 8099121 38095867

Kisfaludy program IV. ütem



Gyenesi Lídó strand

Megnevezés Nettó Áfa Bruttó

Vízbejutás akadálymentes feltételeinek megteremtése:
   

Strandkerekes szék beszerzés
413310 111594 524904

Mozgássérült úszómodul (3x2,5 m stég) beszerzése és tele-
pítése 1187933 320742 1508675

Akadálymentes térkép, átirányítással (QR kód) a strand 
akadálymentes honlapjára 205000 55350 260350

Komunikációs eszköz (indukciós hurok) beszerzése és tele-
pítése a pénztárakba 109750 29633 139383

Akadálymentes járda kialakítása (295 m2)
4995000 1348650 6343650

E-bike töltőpont kialakítása
128268 34632 162900

Zárt kerékpártároló
1382018 373145 1755163

Meglévő akadálymentes vizesblokk szabványosítása zu-
hanyzóval 2631602 710533 3342135

Zöldterület rendezés (tereprendezés, területfeltöltés, füve-
sítés) 15520000 4190400 19710400

Napvitorlák beszerzése és telepítése (83 m2)
837242 226055 1063297

Csomagmegőrző beszerzése és telepítése
548825 148183 697008

SUP (2 db) beszerzése szezonhosszabítás céljából
540000 145800 685800

Pályázat szerint előírt kötelező nyilvánosság
1500000 405000 1905000

Összesen:
29998948 8099716 38098664



Kisfaludi program V. ütem

Diási Játékstrand
Megnevezés

Nettó Áfa Bruttó

Vízbejutás akadálymentes feltételeinek megteremtése:

Strandkerekes szék beszerzés
413310 111594 524904

Mozgássérült úszómodul (3x2,5 m stég) beszerzése és telepítése
1187933 320742 1508675

205000 55350 260350

109750 29633 139383

Akadálymentes járda kialakítása (250 m2)
5950000 1606500 7556500

Strand be-, és kijáratának akadálymentesítése (125 m2)
2125000 573750 2698750

E-bike töltőpont kialakítása
128268 34632 162900

Szezonhosszabítást szolgáló vandálbiztos vizesblokk kialakítása
6692347 1806934 8499281

Zöldterület rendezés (tereprendezés, területfeltöltés, füvesítés)
7278000 1965060 9243060

Meglévő kültéri világítás cseréje
628000 169560 797560

Utcabútorok telepítése (10 db pad + 2 piknikasztal)
1636880 441958 2078838

SUP (3 db) beszerzése szezonhosszabítás céljából
810000 218700 1028700

Napvitorla beszerzése és telepítése (86 m2)
783433 211527 994960

Csomagmegőrző létesítése
548825 148183 697008

Pályázat szerint előírt kötelező nyilvánosság
1500000 405000 1905000

Összesen:
29996746 8099121 38095867

Akadálymentes térkép, átirányítással (QR kód) a strand 
akadálymentes honlapjára

Komunikációs eszköz (indukciós hurok) beszerzése és telepítése a 
pénztárakba



Kisfaludi program IV. ütem

Gyenesi Lídó strand

Megnevezés Nettó Áfa Bruttó

Strandkerekes szék beszerzés
413310 111594 524904

1187933 320742 1508675

205000 55350 260350

109750 29633 139383

Akadálymentes járda kialakítása (295 m2)
4995000 1348650 6343650

E-bike töltőpont kialakítása
128268 34632 162900

Zárt kerékpártároló
1382018 373145 1755163

2631602 710533 3342135

15520000 4190400 19710400

Napvitorlák beszerzése és telepítése (83 m2)
837242 226055 1063297

Csomagmegőrző beszerzése és telepítése
548825 148183 697008

SUP (2 db) beszerzése szezonhosszabítás céljából
540000 145800 685800

Pályázat szerint előírt kötelező nyilvánosság
1500000 405000 1905000

Összesen:
29998948 8099716 38098664

Vízbejutás akadálymentes feltételeinek 
megteremtése:

Mozgássérült úszómodul (3x2,5 m stég) beszerzése 
és telepítése

Akadálymentes térkép, átirányítással (QR kód) a 
strand akadálymentes honlapjára

Komunikációs eszköz (indukciós hurok) beszerzése 
és telepítése a pénztárakba

Meglévő akadálymentes vizesblokk 
szabványosítása zuhanyzóval

Zöldterület rendezés (tereprendezés, 
területfeltöltés, füvesítés)



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 4976-94 /2021.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testületének  2021.  december  14-én  tartandó
ülésére a Művelődési Ház berendezése tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Az újonnan kialakítandó Művelődési Ház berendezésének szükségességét már több ízben tárgyalta
a képviselő-testület. Az októberi testület ülést követően a két intézmény vezetője egyeztetett a be-
rendezési tárgyak teljességének köréről, majd megindították a beszerzési eljárást, ajánlatkéréseket.

Megnevezés Összeg (bruttó)

1 Riasztó, tűzjelző, kamerarendszer 1.148.461 Ft

2 Belső hálózat kiépítése Még nem érkezett 
ajánlat

3 Belső hangrendezser, vetítőrendszer, szá-
mítógépek, nyomtatók

3.092.105 Ft

4 Függönyök 491.967 Ft

5 Velux 250.000 Ft

6 Reluxa 256.400 Ft

7 Z-Net Internet telepítési, bekötési díj Még nem érkezett 
ajánlat

8 Iroda bútor ALEX, egyéb kiegészítő bútor-
zat, étkezde asztalok és székek, mellékhe-
lyiségek felszerelései

6.407.414. Ft

9 Iroda bútor IKEA, egyéb kiegészítő bútor-
zat, étkezde asztalok és székek, mellékhe-
lyiségek felszerelései

6.747.349. Ft

Összesen: (+ a hiányzó ajánlatok összege) 11.646.347 Ft-
11.985.882 Ft

A testületi ülésen az intézményvezetők az egyes tételek részletezését szóban fogják megtenni.

Kérem, hogy az alábbi képviselő-testületi határozatot elfogadni szíveskedjenek:

Gyenesdiás, 2021. december 10.

Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
1

Szám: GY/4976-95/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testületének  2021.  december  14-én  tartandó
ülésére a 2021. évi Környezetvédelmi Program végrehajtása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bekezdés e) pontja,
valamint az 51.§ (3) bekezdése előírásai értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme
érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén és arról szükség szerint, de
legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A jogszabályi előírásnak megfelelően elkészült a
2021. évre vonatkozó környezeti elemenkénti állapotjelentés.

 Közvilágítás: A Nefelejcs és Csillag utca sarkán 8 db közvilágítási oszlop kerül kiépítésre,
továbbá a közvilágítási hálózat bővítése miatt 15 lámpatest felszerelésére kerül sor. Bár nem
a közvilágítást érinti, de itt említjük meg, hogy a TOP-3.2.1.-15-ZAL-2016-00004 pályázati
azonosítószámú „Napelemek elhelyezése Gyenesdiás Nagyközség középületein” elnevezésű
projekt keretében a Községháza, az Általános iskola és az Óvoda épületére került kiépítésre
napelemes rendszer.

 Csapadékvíz-védelem: TOP 2.1.3 elnyert pályázati forrásból a „Gyenesdiás, csapadékvíz
elvezető hálózat (4. és 7. vízgyűjtő) építési munkái” pályázat során a József A. u, Darnay u,
Malom u, Homoki u, Meleghegyi u, Lőtéri u, Homoki köz, Felső utca, Kümell utcákban ké-
szült csapadékvíz elvezető rendszer.

 Környezeti nevelés, tudatformálás, pályázati eredmények: A 2013. tavaszán indult Gyer-
mekképviselet küldöttei már „Klíma Követként” érkeztek szokásos félévi „Testületi ülésük-
re”. A klímaváltozás jelentősége előtérbe hozza a környezetvédelmi kérdéseket egyéni és te-
lepülési szinten egyaránt. Fontos, hogy a fiatal generáció tudatosan foglalkozzon a témával,
ezért a Gyerekképviselők ezt követően  „Klíma Követként”folytatják munkájukat, a jövő-
ben szűkebb és  tágabb környezetük  fejlődését  a  környezetvédelem szemszögéből  fogják
vizsgálni és javaslataikat megfogalmazni!

 A „Zöld – hetek” programsorozata keretében, mind az iskolában mind az óvodában környe-
zet- és természetvédelmi előadásokat halhattak és játékokban vettek részt a gyermekek. Az
idei évben az alábbi programok kerültek megvalósításra/támogatásra: Népi építészeti érté-
kek, Óvodai Zöld Hetek, Márton Nap, Madarak napi rendezvény, Egy ház, egy szőlőtő akció
2018-2019., Madárkarácsony 2018-2019., Virágos udvar verseny, Természetesen Gyenesdi-
ás, „Öko” Napok az iskolában

 A gyenesdiási  Kertbarát Kör  az érdeklődők közt 1500 zöldségpalántát („Egy ház palán-
tázz”) osztottak ki, fűszer-, és gyógynövényekhez juthattak, valamint kertészkedéssel kap-
csolatos előadásokat szerveztek.

 Szabadtéri égetések: a külterületi égetés engedély-, és illetékköteles. A belterületi égetés
községünkben egész évben tilos.

 Hulladékgazdálkodás: 
 A 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edényeknek mintegy háromnegyede kiosztásra került,

és ezzel együtt 2020. szeptember végétől megszűnt a zsákos elszállítási forma állandó lako-
sok részére.  A szelektív hulladékszállítás plusz járataira  valamint  a lomtalanításra  három
éves szerződésünk van a szolgáltatóval

 Talaj: A 2018-as évben 241.560 Ft-, talajterhelési díj került befizetésre.
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 2012. február 1.-től (törvényi változások alapján) az érintett fogyasztók számára a kiépült
szennyvíz-közműhálózatra való rácsatlakozás kötelező erejű. 

 GINOP 7.1.9 pályázati pénzből fog elkészülni az Iparosok útja (485 m), Malom u. (156 m),
és a Malom köz aszfaltburkolatának felújítása.

 BM pályázat segítségével az alábbi utcák aszfaltburkolatának felújítását sikerült elvégezni:
József A. u., Homoki u., Darnay- József A. u. kereszteződés, Hajnal u. aszfaltozás 14. hsz-
tól, a Széchenyi utcáig , Mandulás u., Nyírfa u., Csokonai u. I. ütem, Paulini köz, Gebauer
utca, Toldi u., Fenyő u., Felső u., Katica köz, Dobó köz, Blaha L u., Széchenyi u. 170 m

 Önerős beruházásban elkészült a Dornyai Béla u, illetve a Harmat u. vége (190 m), és a Kár-
pát u. (120 m) aszfaltozása.

 Kátyúzási munkálatok szinte az egész évben folytak. A bevont vállalkozók, illetve a műsza-
kos kollégák folyamatosan végezték ezen munkálatokat. 

A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ELFOGADÁSRA JAVASOLJA

- A népi  műemlékek  megőrzésének  támogatására  kiírt  pályázat  folytatását,  kiírását
2022-es évre.

- A Környezetvédelmi Alap feltöltése 1.000.000 Ft-tal.
- Népi építészeti értékek támogatása 450.000 Ft-,al 
- A bírságokból, lim-lom akciókból befolyt összeg környezetvédelmi alaphoz csatolá-

sát, a Környezetvédelmi Program ütemtervének 2022. évi végrehajtását. 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Környezetvédelmi Program 2021. évben megvalósult intézkedéseiről, feladatairól szóló tájékoz-
tatót és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a település környezeti állapotá-
ról szóló tájékoztatót elfogadja.

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a környezet védelmének általános szabá-
lyairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése
alapján gondoskodjon a tájékoztató lakosság által történő megismertetéséről.

Határidő: tájékoztatásra 15 nap
Felelős: Gál Lajos polgármester

Gyenesdiás, 2021. december 10.

Gyutai Barnabás sk.
Környezetvédelmi Bizottság
elnöke
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ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2021.  december  14-én
tartandó ülésére az általános iskola felvételi körzetek véleményezése tárgyában. 
 
Tisztelt Képviselő-testület!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden
év október15.napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok
véleményét,  amely  tartalmazza  a  település  jegyzőjének  nyilvántartásában  szereplő,  a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű,
általános  iskolába  járó  gyermekek  létszámát  intézményi  és  tagintézményi  bontásban.  Az
illetékes tankerületi központ december1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az
illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetek tervezetéről

A Rendelet  24.  §  (1a)  bekezdése  szerint  a  települési  önkormányzat  a  véleményéről  vagy
körzethatár  módosítását  kezdeményező  javaslatáról  február  15.  napjáig  tájékoztatja  az
illetékes tankerületi központot.

A Rendelet  24.  § (1b) bekezdés  alapján az illetékes  tankerületi  központ  az (1a)  bekezdés
szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig
tájékoztatja  a  települési  önkormányzatokat,  az  illetékességi  területén  működő  általános
iskolákat.  Egyetértés  hiányában  vagy  körzethatár-módosítást  kezdeményező  javaslattétel
esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február
utolsó napjáig.

A Nagykanizsa Tankerületi Központ megküldte az illetékességi területén működő általános
iskolai felvételi körzetek tervezetét a 2022/23. tanévre vonatkozóan (1.melléklet). A tervezet
szerint a Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzete
nem változik az előző időszakokhoz képest, az iskola beiskolázási körzete: Gyenesdiás,
Várvölgy, Vállus.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nevelési-oktatási
intézmények  működéséről  és  a  köznevelési  intézmények  névhasználatáról  szóló
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20/2012.  (VIII.31.)  EMMI  rendelet  24.§  (1a)  bekezdése  alapján  egyetért  a
Nagykanizsa Tankerületi Központ által megküldött, az illetékességi területén működő,
2022/23. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek tervezetével.

2. A képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy az 1.  pontban foglalt  döntéséről
értesítse a Nagykanizsai Tankerületi Központot. 

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző
Határidő: azonnal; az értesítésre: 2021. december 31.

Gyenesdiás, 2021. december 11.

Gál Lajos
         polgármester
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