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Jegyzfkdnyv
K6sztilt: 2014. december ll.-6n 20 orai kezdettel megtartott rendkfvtili K6pvisel6-testtileti
iil6sr6l.
Helye: Piispdkszil6gy, Bajcsy Zs. ttt 14. szhm alatt l6v6 Onkorm6nyzat ep:drleteben.
Jelen vannak: Dr. Erdos Zolthnpolgilrmester

Rottenhoffer Istvrln alpolgiirmester
Kov6cs Katalin k6pviselo
Somodi Gyukind jegyz6kdnyvvezetl

Dr. Erd6s Zoltin polgdrmester: Tisztelettel

kciszcint<im a k6pviselo-testtilet tagSait, hirlnyzik
Dem6nyn6 Varga Gizella k6pvisel<i Asszony 6s Misnyovszki Bamabris k6pvisel6, akik egy6b
elfoglaltsrlguk miatt nem tudnak r6szt venni a mai iil6sen. Meghllapitom, hogy a, til6s
hatilrozatkepes. T6j6ko ztatom a jelenl6v6 k6pvisel6ket, hogy telefonon keriilt sor a mai testiileti
til6s <isszehivilsdra a napirendi pontok siirg6ss6g6re 6s fontossitgiraval6 tekintettel.
irrisbeli meghiv6 nem keriilt kikiild6sre azanainapirendi pontokat javasolom amaitestiileti
til6sre:

Napirendi pontok:
1.) Penc Kcizs6g Onkormrlnyzathval a Penci K<jzcis OnkormrinyzatiHivatal
me gsziinteto okirat6nak elfo gadrisiir6l sz6l6 d<jnt6 s vi sszavoniisa
2.)Vdcduka-Kisn6medi K<iz<is Onkorm6ny zati Hivatalhoz va16 csatlakoz6s
megSllapod6srinak elfo gadrisrir6l sz6l6 d<jnt6s vis szavon6sa
3.) A Penci K<jzcis Onkorm6nyzati Hivatalhozvar6 ism6telt csatlakoziis
4. ) Piispcik szilfugy Kd z s6 g Onko rm6n y zat Kepv is e I o -te stiil etdnek j avas I ata az IT T .
alelnriki tiszts6g6re.

A k6pviselci-testiilet 3 i gen

szav azattal

65/2014

az alilbbi hatinozatot hozta:

(XII.I1).

sz.

testiileti hathrozat:

Piisp rikszil 6gy Kozse g 0nkorm6n y zatinak
K6pvisel6-testi.ilete a mai testiileti iil6s napirendi
pontj ait az alilbbiak szerint allapitj a me g:
1.) Penc Krizs6g Onkormanyzatilal a Penci
Kcizds Onkormrinyzati Hivatal megszrinteto
okiratSnak elfo gadrisrir6l sz6l6 drint6 s vi sszavoniisa
2.)V6cduka-Kisn6medi Kcizcis Onkorm6nyzati
Hivatalhozval6csatlakozdsmegfilapod6s6nak
elfogad6s:ir6l sz6l6 dcint6s visszavon6sa
3.) A Penci Kcizcis OnkormrinyzatiHivatalhoz
val6 ism6telt csatlakoziis
4.) Piispdk sziliryy Kdzs6g }nkorminyzat
K6pvisel6-testiilet6nek j avaslata az ITT .
alelnciki tiszts6g6re.
Felel<is : Dr. Erd6s Zolthnpolgilrmester
Hatririd6: azonnal.

1.)

Napirendi pont:

Dr. Erd6s Zoltin polgirmester: T6j6koztatoma K6pvisel6ket, hogy a Vdcduka 6s Kisn6medi
polgrirmestereivel valo egyeztet6s a V6cduka-Kisn6medi Kcizds Onkormrlnyzati Hivatalhoz
val6 csatlakozdsra t<jbb n6zetelt6r6s miatt meghirisult, ezdrt kertilt sor a ma esti rendkiviili
K6pvisel6-testiileti til6sre. Beszdltem dr. Danka Ferenc lJnaI a Fest Megyei Kormilnyhivatal
Tdrv6nyessegi Osztiiyvezetojfvel es 6 azt a javaslatot tette, hogy gondoljuk rit ism6t a Penccel
val6 meg6llapod6sunkat, hiszen csak Penc 6s Piispdkszilfugy van m6g ftigg<iben a tiirsulSssal
kapcsolatban 6s Krrilik J6zsef Penc kdzsdg polg:irmestere hajland6
ismdtelten trirsulni Ptispdkszil 6ggy al.

Rottenhoffer rsfvrin alpolgfrmester: azdrt mondtuk fel a tirrulilst, mert nem akartunk ismdt
Penccel tiirsulni. Esetleg 6rbottyrin nem jdhet ism6t szbbaa trirsul6snill?
Dr. Erdds Zoltfnpolgrirmester: 6rbottyiln nem javasolt els6dlegesen a felmertilo lehetrisdgek
kiiziitt, mivel v6ros, 6s a l6tsz6ma miatt nem volt k<izcis <inkormiinyzat l<talakitisfua
k6nyszeriilve 6s emiatt az ezzeLkapcsolatos mrikcid6si gyakorlatot nem alakftotta ki. Erre a jelen
helyzetben olyan partnerhez va16 csatlakoz6s indokolt, amely mir rendelkezik ilyen
tapasztalattal Javaslatom az) hogy kezdemdnyezzik Penc Kdzs6g Onkorminyzatitval az
egyiittmrikciddsi meg6llapod6sunk feliilvizsg6latrit. Piisprikszil6gy kezdemlnyezi aljegyzli
sttitusz l6tesft6s6t azzal,hogy azaljegyzi| Pi.ispdkszil6gyon dolgozik, a jegyzo pedig Pencen.
Az aljegyz6 munkab6r6t 6s egy6b krilts6geit Piispdkszil iryy villlalja, meg a jegyz66t Penc.
Felk6rjtik a Jegyzot,hogy az egyiittmrikcid6si megrlllapod6st ennek megfeleloen dolgozza dt
6s nyrijtsa be a K6pvisel6-testriletek fel6 elfogadiisra. Ahatdrozatmeghozatala el6tt m6g most
felhivom Kdlik J6zsef Polg6rmester Urat 6s ismertetem vele javaslatunkat.

Dr. Erd6s Zoltin

polgr[rmester: -telefon- J6 estdt Kr6lik rir, Erdos Zoltfn vagyok
Ptispcikszililgy polgdrmestere, szeretn6m thjlkozltatni a ptispdkszilfugyi K6pvisel6-testi.ilet az
ism6telt csatlakoz6sra vonatko z6 hatfuozatiir6l. Ismert eti az el6zo bekezd6sben elhangzottakat.

Krflik

Jrfzsef polgfrmester:-telefon - rendben van Penc k<izs6g Onkormrinyzata reszerll
hajland6ak vagyunk a trirsulist folytatni, az aljegyzoi st6tuszra l6tesft6s6re vonatkoz6
javaslatukat elfogadjuk. A jdv6 h6t folyamrin kdzds til6s keret6ben megtrirgyaljuk a k6z6s
hivatal egytittmrikcid6si meg6llapod6s6ra elklszitendci m6dositSst. Ig6rem, hogy r6sziinkr<il
mindent me gte sziink a j 6 szoms zddi viszony fenrfiartdsfuert.
Dr. Erd6s Zoltfn polgirmester: Kcisz<indm sz6pen, mi is erre tcirekszrink, holnap 6tkiildjiik
Az egytittmtik<id6si trlmogat6s m6dosft6srinak kezdem6nyez6s6re vonatkoz6 hatdrozatrnkat.
Elk<iszdncik, viszontl6t6sra.
Dr. Erd6s Zoltdn polgr[rmester: miel6tt elfogadnrffi a m6dosftrlsra vonatkoz6hatdrozatot,
javasolom, hogy a Penccel val6 megsziintet6si 6s a V6cdukai-Kisn6medivel a csatlakozdsra
vonatkoz6 a napirendi pontokban felsorolt valamennyihatdrozatot vonjuk vissza.
K6rem, ho gy szav azzunk:

Ak6pvisel<i-testtilet3igenszavazattalazalilbbihatdrozatothoila:

Piispdkszil6gy Kozs6g Onkormrin y zatdnak
Kdpvi sel6 -te stiilete :i;gy hatir o zott, ho gy
a 44 I 20 | 4. (XI. 1 3 .). sz. k6pvisel6-testiileti

hatir o zatSt

vi s szavonj a.

Felel6s: Dr. Erdris Zoltfunpolg6rmester
Hatririd6: azonnal

:

Piispdkszil 6gy Ko zseg Onkormrin y zatfnak
Kdpvisel6-testtilete rigy hat6ro zott, hogy
a 62 l20l 4. (XII. 1 1 .). sz. k6pvisel6-testiileti
hatdr o zatht vi s szavonj a.
Felelos : Dr. Erd6s ZoltLn polgrirmester
Hatririd6: azonnal

2.) Napirendi pont:
Dr. Erd6s Zoltin polgdrmester:

a Kisn6medi Kozcis

OnkormanyzatiHivatallal a v6gleges

meg6llapodis nem szi.iletett meg, ezdrt az ezzel kapcsolatos hatirozatokvisszavon6s sztiksdges.

Ak6pvisel6-testtilet3igenszavazattalazalSbbihatdrozatothozta:
:

P

atinak
(XI.28). sz.

iisp rikszil 6gy Kd zs6g Onkorm6nyz

K6pvisel6-testtilete az 5412014
stiileti hatitr ozatifi- amely V ricdukaKi sndmedi Kd zci s Onkormriny zati Hiv atalho z
val6 csatlakozhs szind6kra, illetve Penc Kdzs6g
Onkormrln yzatiw al a megsziintet6ssel kapcsolatos
okirat elk6szit6sdre es al6ir6siira vonatkozik visszavonja.
te

Felel6s : Dr. Erd6s ZoItdn polgiirmester

Hatirid6: azonnal.

:

Piispdkszil6gy Kdzs6g Onkorm6nyzatrlnak
K6pvisel6-testiilete 63 12014 (XII. 1 I ). sz.
testtileti hatdrozatifi- amely a VricdukaKi sn6medi K<i z<i s dnkormtinyz ati Hiv atalho z
val6 csatlak ozils megiilapodilsfna vonatkozik visszavonja.
Felel6s : Dr. Erdcis

HathridiS: azowtal

3.) Napirendi pont:

Zoltinpolgilrmester

Dr. Erdds Zoftrtn polgrirmester: Most
Onkormrinyzatival

a

pedig k6rem, hogy szavazzunk a Penc Kcizs6g
2012. december 28.-arL megkdtcitt egyiittmtikdd6si meg6llapod6s

m6dosit6sanak kezdemdny ezeserlI.

Ak6pvisel6-testiilet3igenszavazattalazalilbbihatirozatothozta:

7012014

(XII.ll\.

sz.

testiileti hatfrozat:

Ptispdkszil6gy Krizs6 g Onkormrln yzatinak

K6pvisel6-testiileteugyhatarozoll,hogykezdem6nyezi
enc Krj z sd g Onkorm 6ny zathv al a 20 1 2 . | 2 .28 - rin kelt

P

.

megilllapodSs m6do sftil sifi arr a vonatkoz6an, ho gy :
- Piispdkszilfugy aljegyz6i st6tuszt kivrln l5trehozni
azzal a kikdt6ssel, hogy az
sziliryyi
Kirendelts6gen dolgozik,
egy6b
kcilts6g6t Piispdkszil iryy Kozseg Onkormrlny zata v illalja.

alje
azb

- A jegyzT vezeti a Kciz<js lnkorrnfunyzati Hivatalt,
munk6jrit pedig kizilrSlag Penc Kcizseg kdzigazgat6si
teriilet6n Lhtja el. Az 6 munkab6rdt 6s egy6b kcilts6g6t
Penc K6zs6g Onkorm iny zata frzeti.

A fentiekre val6 tekintettel felk6ri a jegyzot,hogy
amegilllapod6sritdolgozdsira,6sazttjtervezetet
nyrij tsa be drint6sh o zatab a a K6pviselo -te stiiletek el6.

Felel6s: Dr. Erdris Zoltan polgrirmester
Dr. Babinka Magdolna jegyzo
HataridiS: azonnal.
4.) Napirendi pont:

Dr. Erd6s Zoltfn polgrirmester: Trij6ko4atoma k6pviseloket, hogy azlTT alelndki tiszts6g6t
Piisp<ikszil6gy Kdzs6g polg6rmestere tcilti be, ehhez a K6pvisel6-testtilet javaslata sziiksdges,
ezdrt kdr em, ho gy szav azzunk.
Ak6pvisel6-testiilet3igenszavazattalazalilbbihatfirozatothozta:
:

Piispdkszil iryy Kozse g Onkormrin y zatinak
K6pvisel6-te sttlete tgy hatfu ozott, ho gy az
Izot6p T 6j 6ko ztat6 Trirsul 6s al elncik6nek
Dr. Erd<is ZolISn Ptisp<ikszil 6gy Kdzsdg
polg6rmester6t j avasolja 2017 . december 3 1 .-ig
terjed6 id6re.
Felel6s: Dr. Erd6s Zoltdnpolgiirmester
Hatririd6: azonnal.

-

M6s napirendi pont nem 16v6n a
iilds 6ta tett munlcij 6t, mindenkinek Kel
IezArla.

me gkdszdnte a

K6pvisel6-testiiletnek az alakul6
Unnepeket 6s Boldog Ujesztend6t kiv 5nt az :drl6st

