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14. szam alatt az Onkorm6nyzathivatali helyis6g6ben

Jelen va{rnak: Dr. Erd6s Zoltdnpolg6rmester

Rottenhoffer Istvrln alpolg6rmester
Dem6nyn6 Varga Gizella kdpvisel6
Kov6cs Katalin k6pviselo
Misnyovszki Barnab6s k6pviselo
S omodi Gyu16n6 j e gyz6kcinyvv ezeto

Tisztelettel kciszcintdm a k6pvisel6-testiilet tagait,
megrillapitom, hogy mivel minden k6pvisel6 jelen van az il6s hatirozatktlpes. A mai
rendkivi.Xli testtileti i.il6s osszehiv6siira azert keriilt sor, mert d<int6st kell hozni az
dnkormZlnyzati kft.. vezetiljenek munkaberdrol, van egy 6tmeneti segdly kdrelmtink 6s
egyebekben t<jbb mindent meg kell besz6lntink.
Napirenrfl i pontoknak j avasolom :
1.) Ptispcikszillgyi Teleptil6sfejleszt6si 6s Uzemeltet6si Kft. igyvezeto igazguL6jdnak

Dr. Erd6s Zoltfn polg6rmester:

rrpunkab6r meg6llapit6sa

2.) Eigyebek
3.) lttmeneti seg6ly kdrelem (z5rt til6sre)
K6rem, hogy szavazzunk a napirendi pontok elfogad6s6r6l.

A k6pvi se I o -t e sti.il et 5 i g en szav azattal az alfbbi hatdr o zatot

l/2015.

ho zta:

I. l4.l szimri hatfr ozata

Piispdkszil6gy Kdzsdg Onkorman yzathnak K6pviselo-testiilete
a mai testtileti iildsre az alilbbr napirendi pontokat fogadja el:
1 )Piispciks zilfugy i Tel epiil6 sfej le szt6 si 6 s Uzemeltet6 si Kft .
igyv ezeto igazgat6jftnak meg6llapftrlsa
2.)Egyebek
3.)Atmeneti seg6ly k6relem (z6rt til6sre)
.

Felel6s: Dr. Erdos Zoltttnpolg6rmester
Hatr{rid6: azowral
1.)NapirBndi pont:

Dr. Erdiis Zoltfn polgfrmester: a Piispcikszil6gyi Teleptil6sfejleszt6si 6s Uzemeltet6sii
Kft' el6zd igyvezeto igazgat6jinak a munkab6re havi: 190.000.-Ft volt, igy ugymezt
javasolorn megSllapitani Horv6th G6bomak a jelenlegi igyvezetl igutgalOnaiis.
Dem6nyn6 varga Gizella k6pviser6: Mib6l fogtra ezta Kft. kigazd6lkodni?

Dr. Erd(s Zoltin polg:irmester:

a beruh6z6sok8}Yo-aa Kft-6n kereszttil ment erldig is,
valamint az dptiletek fenntartSsa is oda tartozott,ki fogja tudni gazdftlkodni.

Rottenhrqffer Istv6n alpolgdrmester: ha az inkassz6 lekeri.il a Kft. sz6mlii6r6l.
akkor

..,i'd".{8l"k6ppen fenn kell tartani magfit.
Dem6n;1n6 Varga Gizella k6pvisel6: a Kft. kiil<inf6le pillyinatokat adott be, olyent amrt az
$nkormfnyzatiemnyirjthatott be. Ezenkivtil rajtuk kereszttil olyan tevdkenysdget el iltd
gcrnrdolom,
v6geztetni az onkormdnyzat, amit sajrit hat6ski rben nem vdgezhetett el, ezdrt fgy
hogy kelll a Kft.

Dr. Erdffs Zolthnpolg6rmester: K6rem, ha egyetdrtenek, akkor szavaznxtk'
A k6pvi s e I o -te stiil et 5 i g en
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Ptispokszil 6gy Kozseg 0nkorm6n yzatdnak K6pvisel6-testiilete
rigyhat6ro zott, hogy Horv6th G6bornak (sztil: Budapest, 1963. jrinius
7. an: Gergely Etetka) 2166 Ptispokszil6gy, Ady Endre it23. sz6m
alatti lakoJrak a PiispokszilSgyi Telepiil6sfejlesztdsi 6s Uzemeltetdsi
Kft . tigyve zeto igazgat6j anak a munkabdr6t visszamenoleges hat6llyal
2014. okt6ber 15.-tol havi 190.000'-Ft dsszegben 6llapitja meg.

Felel6s: Dr. Erd6s Zoltilnpolg6rmester
Hatririd6: azorral
2.) Napirendi pont:

Dr. Ercfds Zoltfnpolgfrmester: El6szcir atizifa seg6lyez6sr6l szeretn6mtfiiekoztat:ni
a k6pviqeloket. A helyi szocidlis rendelettartalmazza atizifa..seg6lyez6st. PiispolKszildgy
,"st}r" az elm,6lt6v utiin nem j6rt a szoci6lis tizifa, ezdrt az Onkormrinyzatnak sraj6t 1bn6sb61
kell megoldani a tizifa seg6lyez6st. Mindenki megkapta azene vonatkoz6 rencleletet k6rem,
hogy a llk<jvetkezo testtileti iil6sig tegyenek javaslatot arra vonatkoz6an, hogy hogyan legyen a
tizifa st1g6lyez6s, m6dositjuk-e 6s hogyan a rendeletet'
A BMl6lyinatonnyert osszegdtutalisrakeriilt asz6r[6nkra, mellyel majd el kell sz6:molni.
A kcivetkez6 az iskolabusz elad6sa, a vev6 az eladds 6ta tobb, mint I milli6 Ibrin1. Osszegri
szhmltttnffitott be, olyan cimen, hogy el6ll a szeruoddstol Az Onkorm6nyzat ragasz'.hodik az
a
eredeti fllapot vissza6llit6shhoz, vagyis fizesse ki a busz vetellrht, ha nem, adja
"rissza
buszt.
Apillyilrgaton nyert mikrobusz elhozatahakertilt, melyet javasolok iizemeltet6sre: 6tadni a Kftnek. A.MAZDA is mukcid6k6pes, lehet haszn6lni.
Dem6nyn6 Varga Gizella kdpvisel6: szeretn6k thjekoztatdst kdrni a kiirt pilly{zatainkr6l,
az aljegyzbi 6s a pdnziigyi el6ad6ir6l.

Dr. Erd6s Zoltin ;polgfrmester: k6t p6Iyazat

erkezett be a p6rziigyi eload6i
rill6shelyre: az egyikpalyazo Sipos LhszI6ne, a m6sik pedig Czinkota Maria volt,
mivel csak a Czinkota M6ria regisztr6lt kdnyvelo, arni azt jelenti, hogy alfirhalja
majdaz:dnkormanyzatibeszfumol6t 6s a k<ilts6gvet6st, igy Ot vetttik fel.
Az alje1gyzoi 6ll6sheJlyre k6t jelentkezo volt; dr. Balog Andr6s Levente es dr. Zala
Katalin; mivel csak dr. ZalaKatahn rendelkezik onkorm6nyzati gyakorlattal, eze;:rt
rd esett a viiaszths. dr. Zala Katalinnak jogi egyetemi vdgzettsege van,
Budape ptr6l fo g kij 6rnt hozz6;nk.
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n a lp o I g:{ rm este r : hriromf6l e p 6ly tnati kiir6st talilltam:
az
a honlap kdszitdsre vonatkozik, a m6sik a MG ertekneglrul pillydzat a
kultur6l 6rt6kekre, a harmadik turisztikai t6m6jri.
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3.) napi

A naoi

i pont tfurgyalilsira zLrt iil6s keret6ben keriilt sor.

i pont megtirgyal6s6t k<ivet6en, m6s napirendi pont nem l6v6n, a polg6rmester
a testtilet

munkrijdt, az iil6st lez6rta.

