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JegyzokdnYv
H6z nagyterm6ben
K6szi.ilt: Ptspokszil6gy, Kossuth L. ft ll . szttm alatt l6v6 Muvelod6si
28 - in tartott k6pvi se lo -testi.ileti til6 sro l.
20 A. nou
"mber
Jelen vannak: Dr. Erd6s Zoltdn polg6rmester
Rottenhoffer Istv6n alpolg6rmester
Kov6cs Katalin k6Pviselo
MisnYovszki Bamab6s k6Pviselo
lakos'
somoai Gyulan6 jegyzokonywezeto 6s mintegy 30 f6 piisp<lkszil6gyi
.

minden megjelentett, a
5 5tdt6I kdzmeghallgat6s
k6pvisel6asszonyt 6s a k6pvisel6 urakat, ez most testtileti til6s, majd
elfoglaltsilgamialt a
is lesz. Dem6nyn6 Yarga Gizellakdpvisel6asszony ielezte, hogy egy6b

Dr. Erd6s Zoltiln polgfrmester: Sok szeretettel k<jszontom
mai til6sen nem tud r6szt venni, de igy is hatarozatkdpesek vagyunk.
1.)

Napirendi pont: Kiizds onkorm6nyzatiHivatal l6trehoz6s6nak megtirryaldsa

Dr. Erd6s Zolt1n polgfrmester: A mriltkor k6pviselo testtileti tildsen t6rgyaltuk a
felmond6sar6l
csatlakoz6si lehetosdgeket. A Penccel val6 Kozos Onkormfunyzati Hivatal
pencet drtesitetttik . Az elozo iildsen a csatlakoz6si sz6nd6kkal kapcsolatosan n6gy altemativa
Galgagydrkvetoddtt fel: V6cduka-Kisndmedi Krizcis Onkorm6nyzati Hivatal. 6rbottyan,
hivatal l'ttehozhsa
Vackisrijfalu 6s V6cratot-Szodliget. A V6cr6t6t-sz6dligettel val6 kozds
a
nem 6ll fenn a t6vols6g miatt, mivel csak egy telepi.il6snyi lehet a k6t onkormfnyzatklzott
melyhez
kdzigazgatdisi teriilet. Thrgyalfusokat folytattunk a csatlakozhssal kapcsolatban,
megyei
mindenhol pozitivan 6lttak hozz6 a csatlakoz6si k6relmtinkhoz. A Pest
Korm6nyhivatal is tobb v6lem6nyt fogalmazott meg'

Onkorm6nyzati
T6nylegesen k6t alternativa maradt fenn: V6cduka 6s Kisn6medi Ktiztis
uivatai 6s 6rbotty6n. Vdcduka ds Kisn6medi mellett sz6l, hogy itt mar mtik<idik a kdzos
OnkormanyzatiHivatal, igy ezen ateriileten m6r rendelkeznek tapasrtalattd. 6rbotty6nnal
nem tartanak a targyal6sok ilyen 6llapotban, 6k soha nem t6rsultak m6g senkivel
y hosszabb tSvon szerintem
lpolgirmester: Saj6t me
rendelkeznek, dinamikusan
mivel ok egy fejlettebb
j6 lehet6s6get jelent.
jov6re
vonatkoz6an
fejlod6 J ezer lelkes kisvaros. Itt rij vezet6s van, ez a

Rot
6rb

Dr. Erd6s Zoltfn polgirmester: Hat6rozathozataka felterjeszten6m elso kdrben V6cdukaKisn6medi K6zos Onkormanyzati Hivatalt a sorrendis6g miatt. A K6pvisel6-testiilet

felhatalmazza a polghrmestert, hogy sz6nd6knyilatkozatot adjon V6cduka- Kisn6medi Kdzos
onkorm6nyzatiHivital fel6 ptispokszil6gy csatlakoz6sinsl.Ezenkivi.il k6szitse el Penccel a
sz6tv6l5s sal kapcso I ato s okiratot. K6rem, ho gy szava zzunk'

A k6pvisel6-testiilet 3 igen 6s 1 nem szavazattal az alttbbihatdtozatothozta:

K6pviselo-testiilete
csatlakozni kiv6nV
K0 zd s

O

hogY

edi

nkorm6nY zati Hiv atalhoz.

A K6pvisel6-testUlete felhatalmaz6st ad a
ek a csatlakoz6si nYilatkozat
6s Penc Kozsdg 0nkorm6nYzatftv al a me gsztintet6 ssel kap
elk6szit6s6re es a16ir6s6ra.

c so

lato s okirat

Felelos: Dr. Erd6s Zoltfn polg6rmester
Hat6rid6: azonnal.

Dr. Erd6s Zolt1n polgdrmester: A kdpvisel6-testtilet ezzel a szavazhsdval rigy dontott, hogy
fel m6r
V6cduka-Kisn6medi t{<izOs $nkormanyzatiHivatal6hoz csatlakozik, igy nem teszem
6rbottv6nnal val6 csatlakozdst szav az6sta.
2.) Napirendi pont: SZMSZ feliilvizsg6lata

Dr. Erd6s Zolt1n polg6rmesterz AzSZMSZ feltilvizsgflata sztiks6ges id6kdzonk6nt, vagy
ha a k6z6s 6nkorm6nfzati hivatalb an v6ltoz6s tdrt6nik A k6pviselok ir6sban megkapt6k a
Tekintetel ana,
201 l-es hat6lyban tevo SznaS Z anyagdt, melynek feliilvizsg6lata sztiks6ges.
cllszeri az
lenne
nem
most
hogy rij ktizos onkorm6nyzati hivatalt kiv5nunk l6trehozni,
jegyzot,
SZMSZ m6dosit6sa . Hat1iozati javaslatom az, hogy a K6pvisel6-testtilet k6rje fel a
az
hogy az irj hivatal Ietrehozdsa utan 3 h6napon beltil k6szitse el a K6pviselo-testtilet ele
Si]vtSZ m6dosit6s6nak tewezet6t. Akinek konkr6t javaslata van ezzel kapcsolatban, aa.
kozvetleniil a jegyzo fel6 tegye meg. Aki ezzel egyetertkezfewttart6ssal ielezze.
A k6pvi

s

eIo

-t

e

sttil et

4 igen szav azattal az alflbbi hatin o zatot

ho zta:

:

Piispdkszil6gy Ko zs6 g 0nkorm6n y zatfnak
Kdpviselo-testiilete a Szew ezeti Mukod6si
S zab 6ly zatot fe liilv iz s g6lta.
Felk6ri a jegyzo, hogy 3 h6napon beliil az
rij kozos <inkormanyzat vonatko zttsfban
is aktualiz6llSZMSZ tervezetdt 6s
terjessze be a k6pviselo testtilet el6 dont6sre'
Felelos: Dr. Erdos Zoltttn polg6rmester,
Jegyzo
Hat6rido: 2015. m6rcius 31.

3.) Napirendi pont: Onkormrinyzati ingatlanok b6rleti dij6nak feliilvizsgflata

Dr. Erdds Zolthn polgdrmester: A Pet6fi ft 10. 6s Petofi it 12.6s a Posta -a Kossuth L. tit
9. - bdrleti dij6r6l van sz6. Javaslat a kdvetkez6, ajelenlegi gazdasagihelyzet nem nagyon
v6Ilalkoz6 bardt, az cinkormhnyzat nem kivanja megneheziteni m6g jobban a vttllalkoz6k
egyre novekv$ terheit, ezerthagyjrrk v6ltozatlanul a jdvo evi szerzod6ses b6rleti dijakat. Ezzel
iJ enyhitve a v6llalkoz6k kiad6sait, ezenkiviil nekiink is i6, hogy Posta mukddik
kdzsdgiinkben.. Aki egyet6rt azzaI, hogy 2015-ben a vonatkoz6 bdrleti szerz6d6seket
v6lto z atl anul hag yj a az kdr em, ho gy szav azzon.

A kdpvi s e I 6 -te sttil et 4 igen

szav azattal az alilbbi hat6t o zatot

56/2014 (X1.28\. sz. testiileti

hozta:

hatitozat:

Ptispokszil6gy Kozs6 g Onkorm6n y zatdnak
Kdpviselo-testiilete az feltilvizs gtita az
onkormany zati ingatlanok b6rleti dij 6t.
A feliilvizsgalatuthnirgy ddntott, hogy nem
kfvanja emelni a jdv6 6vi b6rleti dijakat,
ezzel is segiteni kivanj a a kozseg teriilet6n
mtrkod6 v6llalkoz6sokat.
A Kdpviselo testiilet ddnt6s6r6l 6rtesiteni kell
az alitbbr b6rloket:
- Egytidn6 J6ncsy Vikt6ria,
- Kapeczn6 Rottenhoffer M6ria,
- Magyar Posta.
Felelos: Dr. Erd6s Zolthnpolg6rmester
Hat6rido: 2014. december 15.
4.) Napirendi pont: litkeztet6si szerz6d6sek feltilvizsgrilata

Dr. Erd6s Zolthn polgirmesterz Szeruoddsiink van a V6c 6s Vid6ke Venddgl6t6ipari Kft.vel, aki mrnd az iskolai, 6vodai 6s szoci6lis 6tkeztet6st eddig is biztositotta. Arajanlatot
kaptunk t6le, melyet mindenki megkapott. Aviilalkoz6 meger6sitette, hogy ezeken az trrakon
nem kiv6n emelni, vtitozatlanul fog szolgilltatni a jdv6 6vben is. Nem kivrlnja korlfitozni az
flnkorm6nyzatot az e[At6si szerzod6ssel kapcsolatban, neki t<ik6letesen megfelel, ha
hattrozatlan ideji szerz6ddst kotiink vele, egy vagy kdt h6napos felmond6ssal. En is ezt
javasoln6m, ezzel tcibb 6vre is tudjuk av6llalkoz6t alkalmazni. Javasolom art, hogy kdssi.ik
meg hatarozatlan idore, k6t h6napos felmond6ssal a szerzod6st azzal, hogy 20154e az itrakat
v ttltozatlanul bizto sitj a.

Rottenhoffer Istvfn alpolgfrmester: Javasolom, hogy

a

vSllalkoz6t6l

kd{tik

affa

vonatkoz6an is tnajfunlatot, hogy v6llaln6-e eb6d sz6llit6s6t 6s mennyi6rt villIaInit?

Dr. Erd6s Zoltin polgrirmester: J6 kdrjiink enol egy firajftnlatot, ami majd a

soron

kdvetkezo til6sen kertil eloterjeszt6sre. Most pedig kdrem, hogy szavazzunk az ellfthsi
szerzod6ssel kapcsolatosan.

A kepviselo-testiilet 4 igen szavazatlal az alihb\ hat6rozatokathorta'.

57/2014 (XI.28). sz. teptiileti hatfrozql:

Piispdkszil6gy Kdzsd g Onkorman y zattnak
Kdpvisel6-testiilete tgy hatfurozott, hogy
aYdc es Vid6ke Venddgllt6ipari Kft-vel
kot ismdt szerzoddst a gyermek 6s szociiilis
6tkeztet6 s elliltitsir a.
Megkeresi a v ttllalkoz6t a szerzodds
m6 do s it 6s ar a: a szer zo de s hatfn o zatl an i d6re,
2h6nap felmond6si id6 villtoztat6sa miatt.
Felhatalma zza a polgtrmestert a ell6t6si
szeno des me gkotd

s6

r e 6,s

al6ir 6sin a.

Felelos: Dr. Erdos Zoltitn polg6rmester
Hatarid6: azotnal

5.)

Napirendi pont: Strausz Mih6ly ingatlaniirye

Dr. Erd6s Zoltfun polgfrmester: A K6pvisel6-testi.ilet ir6sban megkapta Strausz Mih6ly
ingatlan flgy6vel kapcsolatos level6t, melyet a polg6rmesternek kiildOtt, amit most ismertetek
a testiilettel. A level6ben leirta, hogy az el6zo tinkormfunyzat az e\ov6s6tl6si jog6val 6lve
megv6s6rolta t6le a Ptisp0kszilfugy 037. hrsz.-ri ingatlan r6sztulajdonjog6t. Ezt teljesen
szab6lyosan 6s jogszeruen tette meg. Ott kovette el a hib6t, hogy a megvdsirlilst koveto 15
napon beliil ad6s-v6teli szerzoddst kellett volna kdtni vele, de ez nem tortdnt meg. Erre hivta
fel a figyelmet a Strausz Ur. Ebben a napirendi pontban nem lesz hattnozathozva, mivel m6r

en6l dont6s sziiletett.
Ezzel kapcsolatban megkeresstk az elozo onkormdnyzat jogi k6pviseloj6t, 6s visszak6rjiik
tole az ezzelkapcsolatos iratokat 6s bejegyeztetjtik a Foldhivatalban.

Rottenhoffer Istvin alpolgirmester: En szemdlyesen is 6rintve vagyok ebben az igyben,
mivel dn szerettem volna megv6s6rolni Strausz Mih6lyt6l a teriiletet, de az dnkormanyzat az
elov6s6rl6si jog6val megv6s6rolta,igy tart6zkodom az esetlegesszavaz6st6l.

Szavazhsra nem kertil sor, mivel mdr
onkorm6nyzat dontdtt azigyben, de nektink zitroshatttridon beli.il be kell fejezm.

Dr. Erd6s Zoltin polgfrmester:

az

el6zo

6.) Napirendi pont: Tordai Srindor v6gkiel6git6se.

Dr. Erd6s Zoltfin

polgrirmester: Szeretn6m elore jelezni, hogy Tordai

S6ndor

vdgkiel6git6s6vel kapcsolatban csak titjekoztatast kiv6nok adni. Tordai S6ndor ma lev6lben
megkeresett engem 6s a Jegyzoasszonyt, hogy a vdgkieldgitds6t szem6lyi jogaira val6
hivatkoz6ssal nem taryyalhatjuk csak z6rt til6sen. Nem akarom a testtilet el6 vinni rijra
ddnt6sre, hiszen mitr a jogszab6ly alapjan dOntottiink ezzel kapcsolatban. Egy dolgot nem
tudunk csak tenni a t<irvdnyben meghat6rozotthatiridon beltil kifizetni.

6s ha nincs
Elsosorban a tenylagesen dolgoz6 dnkorm6nyzati dolgoz6k bdr6t kell lif.tt"j"i
u deiemberi bdrek kifizet€se is kerd6sess6 v6lik. Erdemben nem
visszautal6s, akkbr
^to
nyirlunk a v6gkiel6git6shez, ezert nemkell ztrl iil6s keret6ben t6rgyalnunk. Sajn6latos m6don
nlm tudjuk tratariOore kifizetni. Lehet6s6g csak j<ivore nyflik meg a hitel felvdtele utrin.

Rottenhoffer Istvr[n alpolgirmester: R6szemrol m6lys6gesen elitdlem a volt polg6rmester
mint 10
koveteloz6sdt, hiszen felet6llen tev6kenys6ge miatta lett az dnkorm6nyzatnak tobb
milli6 forint ad6ss6ga.
7.) Napirendi pont: Egyebek

Dr. Erd6s Zolthn polgfrmester: A kordbbi testiileti i.il6sen hozott hatirrozat pontosit6sara
van sztiks6g, mivel a falubusz pflyinaton nyert VW Transporter frnanszirozftsixal
kapcsolatban - melyet az dnkorm6nyzatuni6; pillydzatbol nyert - ez az AFA-ra nem terjed ki,
a k<jvetkez6k:
-.lyr. hitelt vesziink fel a Porsche bankt6l. igy a pontos osszegek
upily*utteljes dsszege:12.663.550.-Ft, melyb6l atechnikai szhmlfunkra9.97I.299.-Ft keriil
atutaiasra ap6lyintat6t6l, 6s a2.790.486.-Ft-os AFA-ra kell a hitelt felvenni.
Hattrozatijavaslat: a kor6bbi hatlroza,nxtkat ennek megfeleloen kell pontositani.
A k6pvi s e I o -te stiil et 4 igen

szav azattal az althb t hatttr o zatot ho zta:

58/2014 (XI.28). sz. testiileti hatirozal:
4612014

(XI.l3).

sz.

testiileti hatfrozat m6dositfsa

Piispdkszil agy Kozslg 0nkorm6n y zatinak Kepvisel6-testtilete
fgy hatarozott,hogy 2015.1anutt 1.-tol Porsche Banktol a
VW Transporter gdpj6rmri megv6sarl6s6ta az elozo iil6sen
hozott hatdr ozat6ban felttintetett o s sze geket ponto sitj a, mivel
apillytzaton nyert p6nz csak a nett6 <isszegre terjed ki:
a teljes <isszeg: 12.663.550.-F
a nett6 osszeg. 9.97L299.-Ft apalydzaton nyert dsszeg
AFA ossrege: 2.790.486.-Ft, melyre a hitelt kell felvenni.
lhatalma zza a p ol gitrrne stert a hitelszer zo
es al6irhsdra.

Fe

d6 s me gk<it6

s

6re

Felel6s: Dr. Erd6s Zoltin polg6rmester
Hat6rid6: azonnal

Dr. Erd6s Zoltiln polgirmester: T6j6koztato jellegu napirendi pontk6nt ismertetem, hogy
2014.okt6ber6ben dolgozott az dnkormdnyzatnak Virig Attila egy6ni v6llalkoz6. Tdbb
szimltt nyrijtott be, a teljesites igazolitsokat az el6zo polg6rmester leigazolta. A szhmlflkat az
egy6ni viilalkozo benyrijtotta, melynek kifizetdsi hat5rideje lejart. Kdriilbeltil egy h6napja
beszdltUnk errol a v6llalkoz6val, hogy az onkormttnyzat ezt a ftzetesi hat6rid6 alatt nem tudja

kifizetni. 2014. november 4-i keltezessel a vttllalkoz6 jogi k6pviseloje ftzetesi felsz6lit6st
ktilddtt az <inkormdnyzatnak a szttmlilk kifizet6sdre. Bdrmennyire is sajn6lom a fizetdsi
sz6nd6kunk az meg van, de nem tudjuk kifizetni a szitmlfkat Meg fogjuk keresi a jogi
kdpviselot, 6s le fogunk tilni t6rgyalni ezzel kapcsolatban. Erre a janu6ri foly6sz6mlahitel sem
lesz el6g a szhmlilk osszege miatt. Tdjdkoztat6 jellegu volt ez a napi rend is, nem kell 16
hatitrozatot hozni.

Rottenhoffer Iswiin alpolgirmester: Szerintem el6g erbsek ezekaz Osszegek, a sz6ml6kat
megnezettem kcirny6kbeli v6llalkoz6kkal,6k is ezt mondjrik. Nem 6rtem, hogy mi6rt nem
lehetett korny6kbeli v6llalkoz6kkal dol go ztatni.

Dr. Erd6s Zoltin polg6rmesterz Az egy6ni villlalkozo mtn rlgota itt dolgozik a referenciaival probl6ma nincs, ui 6sr.grzenis6g6vel sem. Ezeknek a szfumliil<srak a kifizet6s6re nincs
m6d, ezzel mindenf6lek6ppen megkeresem a jogi k6pviseloj6t. Minden tiszteletem 6s
sajn6latom ellendre sem tudjuk kifizetni most 6v v6g6n, csak jciv6re. Kifizet6si lehet6s6giink
azITT t6mogat6s ut6n nyilik meg, koriilbeltil februar honap ut6n.
R6szemrol a napirendi pontokat eloterjesztettem, van-e valakinek m6shozzdsz6l6sa meg?

Rottenhoffer Istvdn alpolgrirmester: Szeretndk javaslatot tenni, hogy a Gemenci Erdo- 6s
Vadgazdasdg Zrt-veI fel lehet venni a kapcsolatot ds ok ingyen 6s b6rmentve a felaj6nlarurk
egy csem.Gfat minden rijsztilott ut6n kcizteriiletre val6 kiiiltetdsre. Egyi.ittmtikod6si
mig6llapod6st kell kotni a Zrt-vel,6s regisztr6ci6t kell vezetni az fltvett f6kr6l. V6llalom a
kapcso lattart6 i 6s i.igyint6z6 si feladatokat.
Dr. Erd6s Zoltfun polg6rmester: J6 otletnek tartom. Hatfuozatijavaslat:

a Kdpvisel6-testtilet

a polg6rme stert az egyiittmrikod6si meg6llapod6s aI6ir6s6ra. Kapcsolattart6nak
I stv6n alp o I g 6rm e stert me gbf zza. Kdr em, ho gy szav azzunk.

Rottenhoffer

:

Piispdkszil6gy K0zs6 g Onkorm6n y zatdnak
Kdpvisel6-testiilete'6gy hatfu ozott, hogy
egytittmukod6si meg6llapod6st kivan kdtni.
Gemenci Erdo- es Y adgazdasdg Zrt-vel.
A Zrt v|llaIja, hogy minden sztiletend6 gyermek
ut6n egy facsemet6t biaosit az Onkormitnyzatnak
eliiltet6sre.
A kapcsolattart6 feladatokkal Rottenhoffer Istv6n
alpo g6rme stert bizza meg
1

F elhatalmazza a polgftrme stert me g6llapo d6s

altir6s6vaL
Felelos: Dr. Erdos Zoltin polg6rmester
Hat6rido: azonnal

Dr. Erd6s Zoltfin polgfrmester: A

kdpviselo-testiilet

a

napirendi pontok tfngyal6s6t

befejezte, ezuthn keriil sor a kdzmeghallgat6sra.

M5s napirendi pont nem l6v6n a polg6rmester megkciszcjnte a testiilet munk6j6t, az tiltist
lezirta.

Dr. Erd6s
pol

thn

