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Jegyzfkdnyv
Kdsztilt: Plispcikszil6gy, Kossuth L. it 17. sztrm alatt l6v6 Mtivel6d6si Hdz nagyterm6ben
20 | 4. november 13 - 5n tartott k6pvisel6testiileti iil6sr6l.
.

Jelen vannak: Dr. Erdos Zoltdn polg6rmester

Rottenhoffer Istv6n alpolg6rmester
Dem6nyn6 Y ar ga Gizella k6pvisel6
Kov6cs Katalin kdpvisel6
Misnyovszki Barnab6s kdpviselo
Somodi Gyul6n6 jegyzokonyvvezeto ds mintegy 30 fo ptispokszil6gyi lakos.
k<jszontdm a kdpvisel6-testtilet tagjait 6s a
jelenl6v6 piispcikszilSgyi lakosokat, meg6llapitom, hogy mivel minden k6pvise16 jelenvanaz
iil6s hat6rozatkdpes.
Az inform6ci6s szabads6g elve miatt rogzitem a testtileti ii16st, mert mindig az volt a
probldma az eddigiek sor6n: m6s lett elmondva, 6s m6s lesz a jkv-be irva. K6s6bb lehet, hogy
lesz vide6 felvdtel, vagy televizi6s adds, de ezmdg a jov6. Mindenkinekmegorzdsre keriil

Dr. Erd6s Zoltin polgrirmester: tisztelettel

A

szava,legf6k6ppen a mienk, amit elmondunk. Egyelore marad a diktafon.

A testiileti til6s az nyilt, kdszdncim, hogy ennyien eljottek, mert ez aztjelenti, hogy mindenki
6rdeklodik a munk6nk irtnt.Hozzdsz6lils csak korl6tozottan lehet, legkds6bb a jdv6 h6t vdg6n
kozmeghallgatfus lesz, ekkor b6rki szabadon hozztszolhat. Ekkor adunk 16 tdbb id6t. A
kdrdesekre a villaszokat azonnal sz6ban teszi meg a testi.ilet a kozoss6g elott, ir6sban csak
akkor, ha k6sobb v6laszolunk. A testiileti til6s vdgdn zdros idokorl6tban lesz lehetos6g a
hozzilszoltsra.

A napirendi pontok tdrgyalisa el6tt, szeretn6k p6r sz6t mondani az aktualit6sokr6l

Onkorm6nyzati Kft. tartoz6sokr6l. Komoly
ad6ss6g6llom6nnyal kiizdtink, ez az }nkorminyzatnill 18 milli6 forint, AMK 316. e/Ft. Kft.
2,4 miIh6 kifizetetlen szimiavan. NAV-os inkassz6 van rajta, ApR es kifizetetlen jarul6kok.

A

tdnyleges Onkormiinyzat

Igazdb6I a helyzet nem

6s az

tfl r6zs6s. K6telyek eloszlat6sara

kdzldm

A volt polg6rmester rir level6ben irt bev6telek nem teljesen re6lisak: 14-15 milli6, ez rdszben
igaz. 2,5 milli6 a szfumlfn van, 500 elFt kifizet6s van. Kb. 3-4 milli6 forint van a tdbb
alszftmlin, ez mozg6sithat6, elkdltheto. A tdbbi palyfnati penz lehetet volna, de nem nyert
pitlyftzatbol. A fennmarado 11 milli6 forint az rem nyert piiyazat. A csatom6z6sbol lehet
visszatdrit6s, kb. 14 milli6, de ezt nem fogjuk megkapni, mert ezt a hitel torleszt6s6re fogjuk
forditani. EzzeI a hitel6llom6ny kevesebb lesz.

T6nyleges kdszpenz bev6tel nincs. A havi 6tlagos bevdtel a polgdrmesteri hivatal
koztisztviseloinek munkab6r6hez 600.000.-Ft-ot keII hozziltenni, hogy minden ki legyen
fizetve. Allami normativa 1,5 milli6 forint, ebbol az AMK dolgoz6inak a munkab6re, illetve a
nagyon minim6lis rezsire lesz elegendo ez apdnz.

A Kft.

mrikdd6se teljes eg6szeben az Onkormtnyzata volt rifiizve. Az 0nkorm6nyzatt6I
kapott megbizitsokat 6s abb6l 6lt, ebb6l gazdillkodott ki nyeres6get, frzette a ktikinbozo
munk6latokat, pl. kasz6l6s, a Kft mrikciddse vesztess6ges volt. Ennek fedez6sdre keriilt sor a
gepjarmti iilomany eladdsdra, a mai nappal kb. 4 milli6 minusszal kell sziimolni.
Ez6rt van az, hogy az el6te4esztds, hogy a hitelfelvdtelre keriil sor, mtikrid6si jellegri hitelt
kell felvenni az OnkormAnyzat, a b6rek 6s a m(kod6si krilts6g fedez6s6re. Az tTT penzb6l tudjuk csak
a nagyobb kiad6sokat kifizetni.

Ez testtileti i.il6s, de mivel szep szftmmal van jelenleg lakoss6g is, ezert titjdkofiattam
mindenkit a jelenlegi helyzetrol. A komolyabb hitelezokkel, Strabaggal- 15,3 milli6val
tartozunk nekik az aszfaltozts miatt - nagyon komoly egyeztetesre fog sor keriilni, mert
mrlrciusn6l el6bb nem tudunk nekik frzetn| Ennek a munk6nak a kifrzetesere mdr nem volt
komoly lehet6s6g. igy ezt aberuhdzttst nem lehetett volna megrendelni. Mindegy, mert most
miir megvan, legyen j6, majd ki leszfrzetve.Ezenkivi.il rengeteg m6s sz6ml6nkvan.
Azoknak azidos rdszorultaknak, egyediil 6l6knek pr6b6lunk meg segfteni munkaer6vel, akik
kdrik, - mivel ok nem tudni bizonyos dolgokat elvege.zni m6r - anyagilag most nem. Idoben 6s
pdnzben k6s6bbre kell szrimit ani ezel<te a dolgokra . U gy l6tom, hogy orcimmel fogadj 6k el ezt
az 0nkorm6nyzatt6l.
Ugy gondolom, hogy athjekoztat6sokat mdg most kell a testtileti til6s el6tt megtenni.
Szeretn6m megkoszdnni azoknak a munk6j6t, akik onzetleni.il jdttek 6s segitettek, minden
any agi td mogatds n6 | ki.i l.

Csak

a kcizmunk6sok kapnak penzt az Onkormanyzattol, a

segitok sajnos nem. 86r

megtehetndm, hogy magiinemberkdnt frnanszirozzammeg, de sajnos ez sem megy.

Az 6ptiletr6l tftjdkona%n: a biztosit6val val6

egyeztetes folyamatban van, a k6rszak6rt6k is
dolgoznak, val6szintileg biztosit6si el<lleget fogunk kapni, gyorsan a k6r megel6legez6s6re.

Addig a cscikkentdsdre is illdozni kell. Az 6ptilet igy es6 6s h6 mentes. F6li6t kell m6g venni, a
f6li6z6s befejez6s6re. Kb. 2-3 ezer cser6p megmaradt. A tetoanyag egy felhaszn6lhato egy
r6sze megmaradt. Aki a megdgett frib6l ig6nyelt, annak az <jnkormfnyzatingyen 6s b6rmentve
hazaszilllitotta. Az 6ptilet lezinisra keriil, hogy ne legyen 6let- 6s baleset veszdlyes. pal6nk
lesz fel6llitva az 5pijlet el6 a balesetvesz6ly megel6legez6s6re.

A ki6gett rdsze

balszfumy az bontand6. Az eloszobai r6sz val6szfniileg megmarad. Az els6
rdsz a ki.ils6 vakolatilag megmaradt. Optim6lisan bizom benne, hogy jcivo ilyen kora illljon az
rij 6pi.ilet,6s bizom benne, hogy az is meg lesz, aki eztakfrt csin6lta. A nyomoz6s folyik, a
rendorsdg komolyan veszi, viiasztttssal kapcsolatos brincselekmdnynek veszik. En ennek

ortil6k, hogy annak veszik. Az ,,Elethizban" kiv6njuk megnyitni az Onkormrlnyzatot,hogy
alkalmas legyen a munkav6gzeve. A Kft. is ide fog kdltcizni. A kcizmunk6soknak is lesz itt
meleged5, ahol te6t, vagy krlv6t megihatnak. Lesz iroda, tigyf6lfogad6s, picit szrikebben
lesziink, Eddig lak6hdzkent tizemelt, mind az informatikai 6s egy6b ell6totts6ga nem volt
iroda mrikcidtet6s6re, ezertdtalakitfsra keriilt,6s a jovo hdten val6szimileg 6t fog k6ltozni a
hivatal. Ha k6rd6s van, azt a kdzmeghallgat6son fogjuk megv6laszolni.

Nagyon neh6z elkepzelni azt,hogy az onkormilnyzati dolgoz6k g6pek, adatok 6s egy6b
technikai eszkOzok ndlkiil v egzik a munk6j ukat.

Rottenhoffer Istvdn alpolgfrmester: Szeretettel kciszcinti a jelenl6voket. T6jdkozlatdsul
elmondja, hogy tdbb erdekegyeztet6 f6rumon is r6szt vett, ahol egyszenien nem tudjrlk
elkdpzelni, hogy mi tcirt6nt val6j6ban. November l2.-en Budapesten Kcizfoglalkoztatilsi
konferenci6n vett r6szt a Pest megyei Kozgyrilds helyszfndn, ahol kozvetlen segits6get k6rt az
dnkorm6nyzat jelenlegi helyzet6re val6 tekintettel. H6gen Timea a Pest Megyei Korm6nyhivatal Pest Megyei Munkaiigyi Kcizpont vezetdj6nek helyettese megigdrte, hogy
szem6lyesen fog eljonni 6s a helyszinen tfj6koz6dik, megpr6b6l segits6get nyrijtani.
November 5-6n l6togat6ban voltunk fenn az RHFT piispokszil6gyi telephely6n, ahol az uj
telepvezetovel H6k Viktor talirlkoztak akit val6szinileg meghivnak egy testtleti iil6sre.
Titjekoztatja a k6pviseloket 6s a jelenlevoket, hogy lemondott a tiszteletdijar6l az
dnkormrinyzat anyagi helyzetere val6 tekintettel, 6s igy az eredeti terveinek megfelel6en a
tiszteletdij helyi szervezett k<jzcjss6geknek val6 ifiutalftsa nem lehets6ges.
Holdko Pillyazat keriilt benyijt6sra az informatikar eszkdzdk p6tl6s6ra, melynek nevez6si
dij6t ds kdlts6geit 6 6llta felaj6nl6skdnt az onkorm6nyzat javtra.
A testtileti til6s meghiv6it az SZMSZ szerint 5 nappal az iil6s elott ki kell fi.iggeszteni, erre a
jdv6ben jobban oda kell figyelni.
Tajekoztatja a jelenldv6ket, hogy megbesz6ldsen vett r6szt a Yirci Jhrilsi Foldhivatalban a
Piispcikszil6gy 0318. hrsz.-ri ingatlan megoszt6s6val kapcsolatban. A tdnyleges d<intds el lett
halasztva2014. december 18-ra - ha nem egyeznek meg a szilflgyi ftildtulajdonosok - addig
mdg javasolja, hogy itt elotte helyi szinten is kenilj<in sor egy megbesz6l6sre. Ez
dnkorm6nyzati tulajdont is 6rint a temetondl.
Javaslatot tett, egy-egy testiileti til6sre kertiljcin meghiv6sra egy-egy Piispokszilfryyhoz kdtodo
kozoss6gi szerv, helyileg jelentos tenyezo vezetoje, aki kapcsol6dik a telepiil6shez, felk6rik
majd, hogy adjon tdjekoztatftst az fltalavezetett szerv mrik<id6s6rol.
Nagyon hatftrozottan elhat6rol6dott a teleptildst drintett tragediSval kapcsolatban att61, aki eil.
tette. Megkoszd,nte azoh,nak a munk6j6t, akik a tizeset ut6n a szivtikre es a j6zan esziikre
hallgatva jdttek ds segitettek. Majd m6rciusban ismdt szitmit az <inkormdnyzat ezel<re a
felaj anl6sokra az 6piilet 6tdpitds6ndl.

Dr. Erd6s Zoltfn polgfrmester: Megkoszoni a felvil6gosit6st 6s a tdjlkoztat6st,
munkdt ds a j6 sz6nd6kot.

kcjsz<ini a

Misnyovszki Barnabfs k6pvisel6: A marciusi kozdss6gi munka elott javasolja, hogy id6ben
jelezzek az id6pontot, mert akkor biztosan tobben tudnak eljcinni, segiteni

1.

Napirendi pont:

Dr. Erd6s Zoltiln polgfrmester: Tdjekoztatom a

k6pviseloket, hogy december 12.-ig
meg6llapod6st kell kotni azzal az onkormdnyzaltal, akivel 2015. janudr 1.-t6l t6rsul6st kiv6n
ldtrehozni az d,nkorm 6ny zat.

Az tinkormtnyzatr tiirsuliis, ha

norm6lisan mtikcidik, akkor csak adminisztrativ jellegti
k6nyszer htnassdg akkor is, ha j6l mtikddik.
Ennek ellendre Penccel a fizikai t6vols6g miatt is, az d,llarrtmal kapcsolatos elsz6mol6si
kotelezetts6gek miatt is kcizelebbi <inkorm6nyzattal kellene felvenni a kapcsolatot. A jegyz<ino
fizetdsdhez nekiink is hozzh kell jarulnunk, Az egy napos jegyz6i tigyf6lfogad6s kev6s
Piispdkszil6gyon, melynek megold6s6ra aljegyzo felvdteldt tervezzik. A hivatal mrikod6s6nek

stabilit6s6ra tdreksztink. 2000 fonek kell meg lenni a kcizds hivatalndl, de mi a 755 fonkkel
nem tudunk szdkhely lenni. 5 napb6l egyet van itt.
Javaslom. hogy a Penccel val6 kozcis egytittmtikod6stinket sziintesstik meg, 6s hozzdnk
kOzelebb 6116 t6rsul6ssal t6rgyaljuk. I(6rem az ezzel kapcsolatos v6lemdnyeket

Dem6nyn6 Varga Gizella k6pvisel6: Ezzel kapcsolatban k6rd6sem, van-e befogadrisi
nyilatkozat miis dnkormdnyzat reszerol, mert Penccel csak akkor van drtelme felmondani a
korjegyzos6get. A polg6rmestertol k6rdezem,hogy ut6na ndzett e, hogy megszrin6s eset6n a
jegyzb ut6n milyen fizet6si k6telezetts6giink lesz?

Dr. Erd6s Zoltfin polgdrmester: Hat6rozatkell a felmond6sra, ha szeretn6nk benne maradni,
akkor err6l is 6rtesiteni kell Pencet. Szem6lyi k6rd6sekkel jogfolytonossiig van, az egyik
hivatal fltveszi a m5sikt6l.

Rottenhoffer Istvrin alpolgfrmester: Javasolom, hogy a Galgagydrk-V6ckisfjfaluval, vagy
aYtrcrifi6t-Sz6dligettel val6 kapcsolatfelv6telt tortdnjen is meg a meg6llapod6s megk<it6s6re.

A k6pviselo-testtilet 3 igen szavazattal, 1 nem, 1 tart6zkoddssal az alSbbi hatfirozatothozta:
4412014

(XLl3}

sz.

testiileti hatirozat:

Ptispokszil6gy Ko zs6 g 0nkorm6n y zatfunak
K6pvi selo -te stiilete a P enc Kd zs6 g Onkorm6n y zatil al
a Penci Kcizo s Onkorman y zati Hiv atal mrikridtet6 s6re
2012. december 28-an megkdtdtt megdllapoddst
2014. december 31-vel felmondja.

A felmond6ssal kapcsolatos trlrgyal6sok
lebonyolit6s6val a pol gilrmest ert bizza meg.
Felelos: Dr. Erdos Zoltttnpolg6rmester
Hatarid6: azonrnl

A kdpvi sel6-te sttilet 5 i gen szav azattal az alilbbi hattr ozatot hozta:
4512014

(Xl.l3\.

sz.

testiileti hzthrozat:

o ks zi I 6gy Ko zseg 0 nkorm6n y zatdnak
Kdpvi s e I 6 - t e sti.il ete az alabbi o nko rm6nyzati
Tarsul 6s okkal kiv6n t6rgyal6sokat kezdem6 ny ezni
Onko rm6n y zati tfr suI6s I 6treho z irstr a:
- Piispdkhatvan- Galgagy0rk-V6ckisrijfalu,
- V6cduka-Kisndmedi
- Sz6dliget-Y 6crdt6tk<izs6gekkel, 6s
- Orbottyiin v6rossal.
F e lhatalma zza a p olgttrme stert, ho gy fo I ytas s on
t6rgyal6s okat t6rsul 6s letr eho zhsi:al kapc so latban.
Felelos: Dr. Erdos Zoltanpolg6rmester
Hat6rido: azonnal

P{isp

2.

Napirendi pont:

Dr. Erd6s Zoltfnpolgirmester: Javasolom a 2. napirendi pontban szerepl6 aliegyzo
p6ly 6zat kiir6s 6nak elhalaszt6s tfi a t6r sulftsi me 96ll apod6s me gkot6 s6t kcivet6en.
3.

Napirendi pont:

6,ltaI kiirt pirlytuaton VW
nem tartalmazza az AfdL
mely
osszeg
Transporter gdpjfrmnmegv6sarl6sra t6mogat6st nyert,
Az Afa osszeg6t onerobol kell biztositani, melyhez a Porsche Bankt6l 3 6vi futamid6re hitelt
kfvdnunk felvenni.

Dr. Erd6s Zoltfn polgfrmester: Az Onkormfnyzat MVH

A k6pvi s e I 6 -te sti.il et 5 i g en szav azattal az alitbbi hathr o zatol hozta:
4612014 (XI.13). sz.

testiileti hat6rozat:

6gy Kozse g 0nkorm6n yzatfnak Kdpviselo-testiilete rigy
hatinozott, hogy 2015janu6r l.-tol 12.663.550.-Ft hitelt vesz fel a
Porsche B ankt6l a VW Transporte r gdpjarmii megv 6sdrl6s6ra.
Ebb6l 9.971.299.-FtFt az MVH 6ltal kiirt pttlydzatonnyert ptiyinati
t6mogat6st megelolege zo hitel,
a fennmarad6 2.692.25I.-Ft Ft pedig a 27%o Afa onkormilnyzati
onerej6nek biztositilsdt szolg6l6 hitel 3 6ves futamidore keriil
Piisp<ikszil

felv6telre.
F e lhatalma zza a p olghrme
aI6irdsfua.

st

ert a hitelszer z6 d6 s me gkot6 s 6re

d

s

Felelos: Dr. Erdos Zolttn polg6rmester

Hatfrido azomal
4.

Napirendi pont:

a jelenlegi
ad6s6g 6llom6nyunkr6l. Most pedig szeretn6m kieg6sziteni azzaI, hogy az cinkorm6nyzatnfl
illetve a hivataln6l dolgoz6k fizetdsdnek biztosit6sara munkab6rhitelt kiv6nunk felvenni.

Dr. Erd6s Zoltfn polgirmesterz Az iil6s elej6n tftjekoztaltam a k6pvisel6ket

A kdpvi s e I o -te sti.il et 5 i gen

szav azattal az alilbbi

4712014

(XI.l3\.

hatir o zatokat

sz.

1.

ho

zta:

testiileti hatirozat

Piispokszil6gy Kdzs6g Onkormhnyzatfunak k6pviselo-testiilete az OTP Bank Nyrt-161
tcirtdno fo ly6 szSmlahitel fe lv6tel6r6l dont.
2. A hitel futamideje 2015. janu6r 5-tol 2015. december 2I-igtart, a rendelkez6sre tartott
osszeg legfeljebb 4 milli6 Ft
3. A k6pviselo-testtilet kdtelezetts6get v6llal arra, hogy a hitel-visszafrzetes idotartama alatt a
kdrt hitelt 6s j6ru16kait a futamido dveiben a felhalmozhsi 6s t6ke jellegti kiad6sokat
megel6z6en
a kolts6gvet6sdbe betervezi es j6vzhagyja. illetve kcilts6gvet6si eloirtnyzat

-

m6dosit6sai sor6n figyelembe veszi.

-

4. A k6pvisel6-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a fenti hitelre vonalkoz6an az
OTP Bank Nyrt-n6l eljdrjon, az igylet egy6b feltdteleiben meg6llapodjon, 6s a szerzoddst
aliiqa az Onkorm 6ny zat kdpvi selet6ben.
Felelos: Dr. Erdos Zoltin polg6rmester
Hat6rido: azonnal

4812014

(Xl.l3).

sz.

testiileti hathrozat:

Ptispcikszil6gy Kcizs6g Onkormhnyzata maximum 1,6 milli6 Ft dsszegti ruIiroz6
munkab6rhitel felv6tel6r6l ddnt<itt (havi igdnybevdtellel).
2. A hitel futamidej6t2015.januar 5-toI 2015. december 2I-rghatdrozza meg.
3. A hitel 6s jrirul6kai visszafizetdsdnek biztositekttul az onkormftnyzat kciltsdgvet6si
bevdteleit, ezen beltil els6sorban a saj6t bev6teleket, az illlami tbrnogatftst (6ltal6nos 6s
6gazati) ds egydb t6mogat6sokat, a helyi ad6bev6teleket ajanlja fel, figyelembe v6ve a
mindenkor hat6lyos filan'hhztart6si jogszab6lyokat. Onkorm6nyzat tudom6sul veszi, hogy az
Onkormanyzati (fent felsorolt) bevdtelek osszeg6t az OTP Bank Nyrt. a munkab6r hitel

1.

torleszt6s6re forditj a.

4. Az onkormd.nyzat kotelezetts6get v6llal arra, hogy a hitel visszaftzet6s idotartama alatt a
k6rt hitelt 6s j6rul6kait a futamido 6vdben - a felhalmoz6si 6s toke jellegti kiad6sokat
megelozoen - a krilts6gvet6s6be betervezi 6s j6vihagyja. illetve kcilts6gvet6si eloir6nyzat
m6dosit6sai sordn fi gyelembe veszi.

kdpviselo-testiilet nyilatkozik anol, hogy a m6r megl6v6 hitelekb6l,
kezess6gv6llal6sokb6l 6s az ig6nyelt hitelbol ad6d6 6ves kdtelezettslgeit figyelembe v6ve
nem esik a ,,Magyarorszilg gazdasfryi stabilitiis6r6l" s2616 2011. 6vi CXCN. sz{nu
torv6nyb en me ghatdr ozott korl6toz6s ali.
6. A kdpviselo-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a fenti hitelre vonatkoz6an az
OTP Bank Nyrt-n61 elj6rjon, az igylet egy6b feltdteleiben meg6llapodjon, a hitelszerzoddst
aliirjaaz Onkormdnyzatk6pviselet6ben, valamint a sztiksdges int6zked6seket megtegye.
Felel6s: Dr. Erdos Zoltfn polg6rmester

5. A

Hatarido: azonnal

5.

Napirendi pont:

egyebekn6l el6szor a bels6 ellenorz6srol kell
besz6lniink, amely kdtelezo feladat az dnkormfunyzat r6sz1r6l. A belso ellen6rz6si feladatokat
a CsillagkcizBt.l6tta el eddig. Az okt6ber 17.-i tt2eset sor6n minden ir6sbeli, illetve gdpen
tfirolt adat megsemmistilt, fgy nincs 6rtelme M ez 6vi bels6 ellen6rz6snek. Ezzel kapcsolatban
majd kik6rjtik a Pest Megyei Kormanyhivatalt6l Dr. Danka Ferenc a Tdrv6nyess6gi
Ellen6rz6si oszttiyv ezeto ur v6lem6nydt,

Dr. Erd6s Zoltfn polgdrmester: Az

Eddig az ,,Egyitt a Gyermekek6rt" Nonprofit Kdzhaszni Gyermekj6l6ti Szolg6ltat6 Bt.
vdgezte a gyermekj6l6ti 6s ah6zi segitsdgnyrijt6si feladatokat, mellyel meg voltunk eldgedve,
igy javasolom, hogy 2015 janual6t6l ism6t ok l6ssak el a feladatokat.

Ak6pvisel6-testtilet5igenszavazattalazalilbbihatitrozatolhorta'.
4912014 (XI.13). sz.
P

testiileti hatfrozat:

tisp ciks zi I 6gy K6zse g 0 nkormiin y

zatinak

K6pvi s e l 6 -te sttil ete az,,E gyitt a Gyermekek6rt"
Nonprofi tKozhaszntGyermekj6letiSzolg6ltat6
Bt. ajanlat6t elfogadja 6s 2015. janu6r 1'-t6l
megbizza a gyermekj 6l6ti 6s h6zi se gits6 gnyrij t6si
feladatok elv6gz6s6vel
Az ezzel kapcsolatos ell6t6si szerzodls aliirilsixal
A polg6rmestert bizza meg
Felel6s: Dr. Erd6s Zoltitn polg6rmester
Hat6rido: 2014. december 31.

Dr. Erd6s Zolthnpolgrirmester: T6j6koztatom a k6pviseloket, hogy az onkormfuyzat
Honv6delmi Miniszt6rium tulajdon6ban l6vo hasznillati ttngyakat kapott hasznillatba, azzal az
el6ir6ssal, hogy minden 6vben nyilatkozni kell a Ifugyak megl6t6r6l. Ezek a tirgyak az
dnkormrinyzat 6ptilet6ben kertiltek tarol6sra, melybol sok taryy a ttizesetndl el6gett.
Javasolom, hogy egy rij lelt6r kdszit6se ut6n keresstik meg a Honvddelmi Miniszt6riumot egy
rij meg6llapod6s megk<it6s6re.
A k6pvi selo

-te

sttilet 5 i gen

szav azattal az alilbbi hatin ozatot

hozta:

50/2014 (XI.13). sz. testiileti hatfrozat:
g 0 nko rman y zat(nak
Kdpvisel6-testtilete a Honv6delmi Miniszt6rium
vagyonkezel6s6ben l6vo 6llami tulaj donir
ing 6 s 69 o k dnkormany zati iltadas|val kap c s o I atb an
rigy hat6rozott,hogy - tekintettel a trizesetben
megsemmisiilt t6rgyakra - lelt6rt keszit
6s ut6na fj meg6llapod6s kdszit6sdre tesz
javaslatot.
Az ezzel kapcsolatos feladatok elv6gz6s6vel,
a meg6llapodfus alttirilsdval a polg6rmestert
bizzameg.
Piisp o kszil 6gy Kd

zs

e

Felelos: Dr. Erd6s Zoltin polg6rmester
Hatarid6: 2014. december 31.

Dr. Erd6s Zoltfn polgrirmester: T6jdkoztatom a kdpviseloket Szab6 P6ter ptispdkszil6gyi
lakos k6t beadvdny6r6l, mely szerint az cinkormfuyzati erd6 6s a kobanya jogellenes

kitermel6s6r6l sz6l. Javasolom egy kivizsg6l6 bizotts6g fel6llittrsilt az ilyen jellegti tigyek
kivizsg6l6s1ra. A bizotts6gnak javaslattdteli joga lesz a kdpvisel6-testiilet fel6 a kiildnfdle
iigyek kivizsg6l6sar6l. A bizotts6g elndk6nek Rottenhoffer Istv6n alpolgarmestert, a bizotts6g

tagiainak Dem6nyn6 Varga Gizella 6s Kov6cs Katalin k6pviseloket javasolom. Kerem, hogy
szavazzunk enol. Kiilso tagkent tan6csad6i jogkdnel Szab6 Petert is javasolom bevonni.
Dem6nyn6 Varga Gizella k6pvisel6: Tttjekoztatom a k6pvisel6ket arr6l, hogy az idei 6vben
4-5 feljelent6st k0ldcitt Szab6 P6ter a kiil<infele szervekhez ezekben a temitkban, sot mdg az
elj6r6 hat6srigokat is feljelentette ez rigyben. Ezek a feljelent6seklezirultak azzaI, hogy nem
trirtdnt megilllapitds abban, hogy az Onkorm6nyzat tdrv6nytelentil j6rt volna el. Igy nem l6tom
drtelmdt annak, hogy bizotts6got alakitsunk, mert ha a hat6s6g nem tudott megdllapitani
semmit, mi mint laikusok mit tudunk megfilapitanl?
Szabri P6ter: Nem igaz, mert nem zarultak le, folyamatban vannak avizsgiiatok.

A k6pvisel6-testtilet 3 igen szavazattal.

1

nem,

1

tart6zkoddssal az alilbbihatdrozatothozta:

51/2014 (XI.13). sz. testiileti hatirozat:
K6 zseg O nkorm an y zathnak
Kdpviselo-testtilete bizotts6got hoz l6tre
a ktildnfele beadv6nyok kivizsg6liisara, 6s
intdzked6sek kidolgoz6s6ra j avaslatt6teli
jogot biztosit abizottsdgnak a K6pvisel6testtilet fel6.
A bizotts6g Elndk6nek Rottenhoffer Istvdn
alpolg6rmestert, tagj ainak :
- Dem6nyneYarga Gizella 6s
- Kov6cs Katalin k6pviseloket bizza meg.
Tan6csad6i jogkonel Szab6 Pdter kiilso
P i.i sp o

k s zi I 6gy

tagotbizzameg.
Felelos : Dr. Erdos Zoltitn polg6rmester

Hat6ndo: azomal

Dr. Erd6s Zoltin polgdrmester: t6j6koztatja k6pviseloket Kov6cs Anik6 piisptlkszildgyi
lakos kdrelm6r6l, melyben aztkeri,hogy az onkorm6nyzatikdzlerileten az Invitel T6vkozl6si
Zrt.6vkozl6si oszlopot 6llitson fel internet 6s telefon csatlakoz6si pont el6r6s6hez.

A k6pvi

seI6

-te stiil

et 5

ig

en szav azattal az alilbbi hatdr o zatot hozta:
:

Ptispdkszil6gy Kozsd g Onkorman y zathnak
Kepviselo-testiilete Kov6cs Anik6 piispdkszililgyi lakos kdrdsehozzt$ilrul, hogy a
Ptispdkszil6gy, Tavas z it 321 I 3 .sz. rngatlan
elotti kozteriileten az Invitel T |vkozlesi Zrt.
t6vkozl6si oszlopot 6llitson fel internet 6s
telefon csatlakoz6si pont el6rds6hez.
Felelos: Dr. Erdos Zoltitn polg6rmester
Hat6rid6: azonnal.

polg6
0sztondijp6l1riaat20l5. 6

pr. Erdds Zolthn

keriil sor a Bwsa Hungarica
6l6sira.

\d6s napirendi pont nem l6v6n a polgrinnester megkdszdnte a testtilet munk6j6t, az til6st
lezfuta.
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