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Piisp0kszilfgy Kiids6g Onko,rm inyzat K6pvisel6-testiilet6nek
2015, okt6ber 2,0 -6n tartott iil6s6r6l
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k6pvisel6-testiileti hatflrozat

Jegtz,fkdnyv

_2015. okt6ber 20.-6nt;artott K6pvisel6-testtilet nyilt iildsdrol.
Pilspdkszil6gy, Bajcs;r Zs. vt Itl.
Helye:
K6sziilt:

Jelen

vannak: Tordai S6ndor polgarmester
Hrozina Attil6n6 alPc lg6rmestor
Dem6nynd Varga Gil:ella kdPviselo
Kov6cs-Dem6nY Rita. k6Pviselii
Turza Istv6n Csaba k6Pviselo
Czer ov szki D6ra aIj e gY z6
S omodi Gyulan6 j e gl'zokonyv''r ezeto

Egy fo lakos video felvevovel megjelent.
Tordai firindor polg6rmester: Kdl;zontom a k6pviselo-testtilet tagjait megrillapitom, hogy
mindenkii jelen van, igy az til6s ha16rozatk6p,es. A mai rendkivtili k6pvisel6-testtiletti iil6sre
azertkenitlt sor, mert tdbb dologban ;oron kiviil kell ddnteniink.

1. Napirendi pont:

Tordai Sdndor polgi[rmester: ismertetem a napirendi pontokat, melyek az alilbbiak'
Amennyi b en e gyetdrtenek, k6rem,

h,

>

gy

szav

azzunk.

Ak6pviselo-testiilet5igenszavazattalazalilbllihat|rozatothozta:
PiispiikszilieY Kiizsd g Onkorr
95/201{;. (X. 20.) szhmf hatflrazata
Piispokszil6gy Ktizs6g r)nkormlrryzat az iil6s napirendi pontjait az
al6bbiak szerint 6llapitja meg:
1. Napirendi pontok elfogad6sa
2. Polgfrmesteri besz6m 116 az elo':zo iil6s 6ta torl.6nt fontosabb
esem6nyekrol
3. D<jnt6s a DAKOV Gdrdtil6 Feileszt6si Tew 2016-2030
elfogad6srir6l
4. A Kelet-Pest Megyei ()rvosi Ugyeletet Biztosit6 Onkorm6nyzati
T6rsul6s me96llapod6; ;nak feliil'vizsg6lata
5. A folyamatban l6vo szerzod6sek megbesz6l6se

6. Egyebek

Zfrt

iil6s

7. Polg6rmesteri Hivata 6ptilet6nek kozbeszerzdsi elj6r6sa
8. D<jntds a Ptispcikszil6lryi Altal6nos Muvel6d6i;i 6s Nevel6si

Kdzpont int6zm6nyv ezetoi 6ll6shely betdlt6sdre bedrkezett
pflyazatr6l
Felelos: Tordai Sdndor
Hat6rido: azowral

p

olg6rmestler

2.

Napirendi Pont:
eltelt
T6j6koztatom a kdpvisel6ket az e\6z6 testtileti iil6s 6ta
Hivatal 6ptilet6n6l
: Az 6letves z61y eli6rit6sa a Polg6rmesteri
6s al*ul6sa vis: ont negativ'

oz6s6nak felfiiggeszto hatirozatitrol, azt a
azzal" hogy a volt polg6rmester nem lakik
r a Civil liontrol Csoport honnan tette fel a
28.-6n. amikor az dnkorminyzat akkor mdg
a kar osszege 2,5 milli<i forintra
semmi 6rtesit6st nem kapott? Sajn0s ebben ahatirozatban
meg a
hoqV
lat6rozza
lett meglratarozva, a rendors6g ObbszOr kerte az onkomranyzatot,
2015.jirlius 24.-en erlktildte t6nyleges k6r dsszeg et. Az eloio porg6rmester az utols6 napj6n
hogy ok nem kapt6k meg'
portut-Ooy,, szerint 1 az ni osszeget, Je a rend6r seg an 6\Iitia,
mely
A Gener6l Biztosit6 megktildte a Polg6rmesteri Hivatal trizesetre vonatkoz6leveldt,
szerint nem fog ftzelni, mert a t:drzjelzo rendsz
nem volt bekapcsolva, a nyfl6sz6r6ll nem volt
6llagmeglorz6s nem tcirt6nt meg. Sainos a hal
27 milli<i + 6fa k6rdsszeg sokkal tdbb lett, igeset6t is illetve a
irjj66pit6sre. De ide soro-lhatom a tr:lefonok iiset6t, az elturft vagyont6rgyak
illetve elvdgezni.
VIS MAIOR el nem vlgzettmunk6latait is. An it nekiink kerll kifizetni

Kov6cs-Dem6ny Rita k6pvisel6: F,:ljelentdsl nem lehet ter,Lni?
volt
Let, de mt:g ez [gyben be kell fejezni a levelez6st a
Tordai lSr[ndor
zoltfin
Erd(js
Dr'
;zil6gy Kft. tigyvezeto igazgat6iaval.
polg6rmesterrel
vSlaszolt leveleinkre'
vttliszolt,de Ho
'a
ed6nyek
Tftjekoztatttsk6nt m6g elmondom, hogy. a
"
matrrcin:,tsdt,van2-3 fo, akik nem fizetnek' C
oddig lett
A foly6sz6mlahitelt szeptember 30-val felmon
Allami
Lzl
megkotrre. A konyvel6s felz6rk oztatva, napt
,
-kapunk semmit a
frnanszirozits, amit eddig visszetartottak.' ITT 2. f6t6viben nem
a meg nem kapott
feljelentgetdsek miatt, de-ennek ellen6re 2 het mrilva el kell szarnolni
imm6r m6sodszor' mert a volt
dsszegg,el. A Vis ,rruiot t6nyleges elsz6mol6sa megtdrt6nt,
ism6t meg kellett
polgdrfr.ester elsz6molt vele, de papir alapon a MAK nem kapta meg, ezdtt
ism6telrri az elszhmoltst'

3.Napirendi pont:

Tordai S6ndor polgdrmester: A DAKO!' Kft. elk6szitette a Gdrdiil6 Fejlesztdsi Tervet
2030 a vizlk1zmi rendszene. Az Onkormanyzatnak megki'ildte elfogad6sra'
Auanuhmany oztam,j avasolom a tet
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et 5 i gen szav azaftal az aliibbi hattr o zatot hozta'.

Piispiikszikiey Kiizsqr Onkornn6nyzatrinak K6pviseld-testiilete
9 6 l20lXi. (X. 20.\ szrimri hatir azata
Ptispcikszil 6gy Kozsdg

C

nkormdn yzatinak Kdpviselo-testtilete rigy

hattrozott,hogy a DAKOV Kft.2370 Dabas, Szdchenyi u.3.
Gcjrdtilo

F ej

leszt6 si Terv 6t 20 I 6 -203 0 elfo gadj a.

Felel6s: Polg6rmester
Hatririd6: azonnal

4. Napirendi pont:
Tordai Srlndor polgfrmester: A Kelet Pest Megyei Orvosi Ugyeletet I]iztosit6
Onkormanyzati T6rsul6s megkereste Onkorm6nyzatunkat. a megilllapodris feliilvizsgrilata
v6gett. Ez mttr aktu6lis, mert lassan hrisz 6ve mrikddik. Szavazni kell ana vonatkoz(ran, hogy
e

feliilvi zsgSlattal?
6 -te stiilet 5 i g en szav azatl al az alilbbi hatfn o zatot

gyetertilrnk- e a

A kdpvi s e

1

ho zta;

PiispiikszilfeY Kiizs6t r Onkorn
97 /201:;. (X. 20.) szfmlf hatfrazata
Pi.isp<ikszil6gy Kozs6g 0 nkorm6n Trzatfnak K6pviselo-testiilete rigy

hatfnozott, hogy
Onkorm6n y zati

a Kelet-Pest Meglyei Orvosi Ugyeletet Biztosit6
T

tr sulis meg6llapod6snak feltilvizsg6lat6t

elfogadja.
Fe

lhatalmaz za a

P

olginnLestert a Trirsul6si Me 96ll apo dds alfir 6sfn a.

Felel6s: Polg6rmester
Hatfrid6: azotnal

5. Narpirendi pont:

Tordai Sifndor polgirmester: A folyamatbarr l6v6 szerzoddsekn6l a Magyar Posta Zrt-vel
2007-ben kdtdtt b6rleti szerzod6st kell m6dositani, a helyi Posta 6tk6ltdz6se rniatt. A
Ptispoksziliigy, Kossuth Lajos ft 9.bol - a lhivatal 6piilet6b6l - a Ptisp<ikszil6gy, Kossuth
Lajos ft 11. szdm alatti 6nkorm6n;'zati 6piiletbe. Itt ifialakit6sra keriilt az eddlgi r;zolg6lati
lak6s, ajt6 kertilt be6pit6sre az utcafi'ontr6| a terasz fitalakitdsa, iigyfdlpult keriilt kialakit6sra,
vizes bklkkot kapott a posta 6s raktSrhelyis6get. Ezenkiviil villany vezet6kcserdre volt
sztiks6g, a 16 AMPER-os 6rhk 321\MPER-ra kertiltek kicser6l6sre. A munkik elvegzeset a
Piispciksz:ilrigy kft. v6ge*e. A kdvelkezo evben kiildn villany6r6k, a gin6rdk 6r6k kertilnek
bevezetdsre, hogy teljesen ktilon krgyen a szolgillati lak6st6l. Ezenkiviil kism6retii Turb6
kaztn kell m6g a Post6nak. Az 6ra c ser6k ut5:r javasolom a b6rleti dij felemel6s6t. Egyenlore
csak m6dositjuk a szerzod€,st: a cimv6ltozts, az 6tkSltdz6s idopontj a, 6s a frzetdsi hat6ridore
javasolok m6dosft6st.
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gen szav azaltal az al6bb'i hatir o zatot

ho zta:

Ptispiikszil6ev Kiizs6l
9812015. (X. 20 :,1 szimrfi hLatdrozatdval m6dositotta
39/20 1 5. OV.23.) r szimi hatir ozatilt
6gy K<i z sd g 0 nkormany zata tgy hatftr o zott. ho gy a
Magyar Posta Zrt.-v el megkottitt helysdgbdrleti szerz6d6st
(1.s2.) az alilbbiak szsrint m6dositja:
1. A Posta irj cime: l)tispdkszil6gy, Kossuth L' ft I 1'
2. Azrij ingatlant 2015. okt6ber 1g.-tol a b6rlo b6rbe 'veszi,

P

iisp

6

ks zil

amelY 45m2 alaPtertiletri.

9.Ab6rl6ab6rletictijat-ab<lrbeadofitalatargyh6nap5.-ig
ki6llitott 6s a b6rli rlszere rnegkiildott sz6mlakezhezvetelltol
szftmitott 8 banki nap beliil 6,tutalja a b6rbeado szdnl|iira.
Felel6s: Tordai S6ndor polg6rmest'er
Hat6rido: azowtal

Tordai Sfndor polgrirmester: A Mryyar Posta Zrt.kontener Post6ban is gondolkodott, de ez
nem jelentett volna megold6st a kiizs6gnek. Annak idej6n is j6l dont6s volt, hogy helyet
biztositolt az Onkormtnyzat a PostarLak'

Dem6nyn6

Varga Gizella kipvisel6: Szerintem helyesen dtintdttiink,

mivel

Piispoksz:il6gynak kell a helybeli Posta, ktildnirs tekintettel az id6sek rniatt.
6. Na,pirendi pont:

Tordai Sindor polgirmester: \z Onkorm6nyzati t6jdkoztat6 kiment a

ktiztertilet

rendelethLez helyszini ellen6rz6s lesz ebben a hL6napban'

2016. jaLnu6r 1.-rol megsztinik a. ITT 6s helyette ITET n6ven fj t6rsul6s lesz. A
tagteleptiLl6seknek minositett tobbs6ggel kerll elfogadni az rij telepiil6sek felvdteldt a
t6rsul6sba. A befogad6 telepiilesek a tulajdonosok, a tobbiek lakoss6g ar6nyosan kapnak
trlmogatdst.

Kovics-.Dem6ny Rita k6pvisel6: A piiyazatc,I<kal kapcsolatban mi legyen?
Dem6nyn6 Varga Gizella k6pvisel6: Szerirrtem nlzegetni kell a kisebbeket, hog,y kdpben
legytink.

Amennyiben nincs tdbb hozzftsz'516s a rendkiviili k6pviselo-testi.ileti til6st
b eztr om.amelv zttrt til 6 skdnt fo lvtatr dik to v6bb.
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