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2015. februar 6.-iin tartott Kepviselo-testiilet nyilt iilfsrol.
Prispdkszil6gy, Kossuth L.

ft I 7. Mrivelo <Iesi Hin nagyterme

Jelen vannak: Dr. Erdos

Zolt|npolgiirmester
Rottenhoffer Istv6n alpol g6rmester
Demdnynd Yarga Gizella k6pviselo
Kov6cs Katalin kdpviselo
Misnyovszki Barnab6s kdpviselo
Dr. Zala Katalin aljegyzo
Somodi Gyul6nd jegy zlkonyvv ezet6
kb. 15 fo lakoss6gi drdeklodo

Dr. Erd6s Zoltin polgfrmester: Kciszcjntcjm a kdpviselo-testrilet tagtrait, meg6llapitom, hogy
mivel minden kdpviselo jelen van az :U.leshattrozatkepes. Ktildn tisztelettel kcjszontom BorosLesk6 Geza ornagy Urat a Sz6ri-vcjlgyi Kikdpzo Bdzis ds L6tdr Parancsnokifi, akt megtisztelt

nrinket jelenldtdvel ds t6jekoztat6st ad aLbIer munk6j616l,

Boros-Lesk6 GEza 6rnagy: Kdszcjnti a lehetoseget, hogy bemutatkozhat, nem erti az elozo
vezetds hriv6s t6vols6gtartisfi, ezert most ktildn oriil a mostani meghiv6snak.
A Lotdr a Sz6ri-vcilgyben tal|lhato, az Aszodi laktanydhoz tartoznak kedvezo adotts6gai
miatt maradt heg, mivel fegyveres 6llomdnyoknak dvente kdt alkalommal lcjvdszet
gyakorlaton kell rdszt vennitik. Tfijekoztatja a jelenlevoket, hogy a fofeladatuk a Loter
tizemeltetese, ezenkivril erdo- es vadgazd6lkod6ssal foglalkoznak. Evente 2 alkalomm al 10-12
ezer ember jdn ki a ldvdszetre februdrt6l-novemberig.
A Lotdr csak a lcjvdszetek idejdre keriil lez6r6sra, errol 6rtesitik az Onkorminyzatot es a
lakoss6got is, m6skor nyitott be lehet menni.
Munkalehetoseget jelent a civillakossdgnak. A Lavalyi dvben csalddi nap kelilt
megszervezdsre, ami j6l sikertilt, kiv6l6 alkalom volt a helyi k6z6ss6ggel val6
egytittmtikdddsre. Szivesen ldtnak b6rmilyen kezdemdnyezdst tud6sukkal, er6vel, eszkdzokkel
tudnak segiteni. AL6ter nem zart, nyitott, lehetoleg elSre <:gyeztetett idoponttal.
A bekoto ft a f6jdalmuk, ez eldg rossz 6llapotban van, ha lehetosdg lesz 16, akkor szivesen
egyiittmrikodnek a felujit6sban. J6 lenne, ha a V6ckistrjfalu Ptispokhatvan fehil a ftldut
jfithato lenne, mert akkor rdvidebb fton lehet megkcizeliteni a Loteret. Ha valakinek kdrddse
van, akkor szivesen v6laszolok.

Dr. Erd6s Zoltfn polg{rmester: A

Honvddsdg 6s az Onkormdnyzat kapcsolat6t
kozvetlenebbd szeretndnk mi is tenni. Csal6di napok, nyilt napok szervezd,sdben mi is
felaj6nljuk a segftsegtinket, majd elotte egyeztettink. Az:, ut kdrddsekben pedig keresstk a
lelret6sdget a fehijit6sra. Ismdtelten megkdszdnom lrnagy Urnak, hogy megtisztelte
til d srinket es t6j eko ztattt minket a L Sterr el kapc so I atb an.
Tdjekoztatom a K6pvisel6-testtiletet, hogy az el6zb testtileti tilds 6ta az alihbi esemdnyek
tdftdntek: felmdrdst kdszftetttink a lakossdg kcirdben, hogy milyen tigyfdlfogad6st szeretndnek
a hivatalban, melynek eredmdnyek6nt: a h6tfoi napon 8-18 6r6ig, kedd: 8-12.-ig, szerd6n 8-16
oriiig, cstitcjrtcjkcjn nincs tigyf6lfogadSs, pdnteken: 8-I2-ig legyen azigyfelfogad6s, amely az
ii SZMSZ-eI ldp drvdnybe.

inek ki lesz ktildve a beielento
sok kurya m6,szkdl s.ibad,on,
szankci6t alkalmazni.

alakul6 Uldsen kertilt sor Horvdth G6bor
volt r6la, hogy rigy keriil megb izfsra akft.
rigy gondolja, akkor visszahivhat6 lesven.
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Kdpviselo-testiilet taglait, hogy a jelenleg
gy alni r6la, mivel srirg6ssd gi lnditvriny.
r.ilds napirendi pontjainak elfogad its6t.

6r

A kdpvi

s

el o -te

sttil et 5

ig

en szav azattal az arihbi hatiro zat,t

ho zta:

Prispdkszil 6gy Klzseg onkorm6ny zattnakKdpviselo-testiilete
ugy
hogy a napirendi pontokat az alibbiakszerint
-hattnozott,
m6dosida:
1.) Javaslat a Kdpviselo-testrilet 20r5.6vi murrkatervdre
2.) Tcirvdnyessdgi Ferhiv6s R6zsa Ferenc rit ndvvrilto
ztatttsara
3 ) Javaslal a szo ciiiis cdhi tiizifa
biztos itiisiir6l
4') Javaslat a 2015. dvre tervezett 6nkorm6ny zati rendezvdnyekre,
dontds a M6lnafes njv 6,1 idopontj 616l
5.) Siirgossdgi beadv6 ny tar gy al6sa
.

Hatrlrid6: azonnal
Felel6s: Dr. Erdos Zoltinpolgdrmester

u

E-mailben mindenki megkapta a
Kdpviselo-testriret 20r5.
Kdrem, mondj6k el vdlemdnytiket, ha nincs
m6s iavaslar.

A kdpvi selo -testrilet 5 i gen

szav azattal

az al*bbi hat6r ozatot hozta:

Prispcikszil tryy Kdzse g Onkorm6ny
zat'nakKdpviselo-testtilete

2015. dvi munkaterv6t acsatolt javaslat
alapj6n elfogadja.
Hatiridf: azonnal
Felel6s: Dr. Erdos Zoltinpolg6rmester
Meileklet

A I(6pvisel5_testrilet 201 5. evirnunkaterve

A I(6pvisei5-testulet tendes ril6seit lehet5leg
minden h6nap utols6 cstitortoh munkanapj
6n tartja,
id6pontl6t
a porg6rmester a

Pontos

k6pvisel5kkel er6re egieztett.

A k6pvisel5-tesruleu ril6sek helye: prispokszrrdgy,
Miiver5d esiHaznagyterme.
Napnend el6tt a kozs6g elet6ben fontos
szerepet latszo egyhazi 6s civrl szewezetek
k6pvisel6i
Rottenhoffer Istvdn alpolg6rmester javaslat
a szeintlehet5s6get kapnak a bemutatk ozasra:

-

febru6r:

Hdk viktor telepvezetS

-

bernutatk oz6,sa, a Rad-roaktiv Hullad6k
Feldolgozo 6s Tarol5
ptispokszil6gyi telephely6nek 6s tev6kenyseg6nek
bemutatisa, hivatalos kaicsolatfelv6tel

mircius:

Dobo Istvdn etd'szetvezet5
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rp<>ly Erd6

emutatd s a, hivatalos kap
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zrt. v6ci

Erdeszet6nek

6s

oratfelv6tel

iprilis:
ICss R6bert ptispokszl6,gyi rcmai katolikus
drak6nus bernutarkoz
R6mai I{atolikus EgyhS'zkozslg egyh6,ztan6,cs6nak6s

6sa,

a pnspokszrl6gyi

tevekenys6genek bemurat6sa

malus:

Prispokszil'gyi Baptista Egyh6'zkozs6g bemutatkozi.sa,hivatalos
kapcsolatfelv6tel

luruus:

Ptispokszil6gyi

-

bemuta tkoz6sa,

prisp okszil6gyr tev6kenys 6g6nek

augusztus:

Spot Egyestilet

bernutarkoz 6,sa,LivataIos kapcsolatfelv6tel

Htoztna Attil'ne bemutatkoz6sa'

a

bemutat6sa, hivatalos kapcsolatfelvetel

Puspoks

zilLgvi Hagyomany6rz6 Asszonykorus

-

szeptember.

ovodai 6s iskolai szilSi munkakozoss6g vezet6inek
kapcsolatfelv6tel

bemutatkozasa, hivatalos

-

okt6ber:

-

Sz6ri-erd6 Nepe ll,gyesiilet tev6kenys6g6nek bemutat6sa, hivatalos
kapcsolatfelv6tel
november:

Piispokszil6gyi GazdatanS,cs 6.s a Nemzeti Agr6rkamata piispokszilagyi
Teleptil6sr
Agtitbizottsiga tev6kenys6g6nek bemutat6sa, hivatalos kapcsolatfelv6tel

Febru6r 26.

1' Az Onkorm6'nyzat2015. lvikolts6gvetes6re vonatk oz6lavaslat 6Ital6nos vitaja
2' Az Onkorm 6nyzat Szewezett 6s Mrikod6s t Szabillyirol sz6l6 rendelet elfogaddsa
3' PSZ I(ft. beszlmoloia a v6rasztS.sok 6ta ertelt id,6s;)z^kban v6.gzett munk616,lo1
4. Az Onkorm6nyzatBels5 Ellen6rz6.siter-ve 2015. 6vre
Mfucius 12.

1,. Az Onkorminyzat 2015. evikolts6gvetes6nek elfogad6sa
M6rcius 26.

1.

2.
.
4.
3

Javaslat a szoci6lts gondoskod6s helyi szabilyattol szolo ij cinkormdnyzati rendelet
elfogadislra
Az Onkorm anyzat gazdasl,gt programj6nak elfogadasa
J av aslat az o nkormany z at r{o zb es z erz 6.si s z ab 6ly zatanak elfo gzd,6s fu
a
Az onkorm 6nyzat 2015. 6vi kozbeszen6si tervenek erfosad6sa

Aprits 23.

1" Az onkotm6nyzat2014'

6vikolts6gvet6s6nek v6,grehajt6,silr6lsz6l6rendelet elfogadi,sa

M6jus 28.

1'
2'

A Jegyz6i Gydmhatos69, valamtnt az Egyitt a Gyermekekert Gyermekj6len
Nonprofit
I{ft. 20 1 4. 6vi b esz6rnol6ja
A Piispokszil'gy Telepul6sfe;lesztesi es Uzemeltetesr I{orlitolt Felel5ss6gii
Tarcas6g

2014.

6vi egyszetii'sitett 6ves Beszamol6janak, valamtnt a 2014. evi Uzletr
rerveiek elfosad6sa

Jrinius 25.

1,. Int6.zmdny) besz6mol6k
2' Beszimol6 a helyi ad6bev6telek 2014.6vi
feladatok

v 69r ehajtas

alakul6s at6l, 6.s

616I

Augusztus 27.
1

.

A Rend5rk apitiny s6,g v ezet6j6nek

b eszamoloja
5

a helyi ad,6ztatassal kapcsolatos

lizepterrrber 24.

1.

Besz6mol6 az Onkorm6nyzatl. f6l6ves
gazdllkod,A,sfuol

Okt6ber 29.
I(ozrneghallgatis
fJovember 26.

1'
2'

Javaslat az

PSZ

I{ft'

onkorm'nyzat 2016.6vi kortsegvet6si konce
pctojara
besz6rnoroia az el6z6 besz6mol6 6ta eltelt
id.6szakban v6.gzettmunk6jdr6l

Dtecember 17.

1.

2.

2016. 6vi bels5 ellen6n6.sitew elfogadftsa
Javaslat a I(6pvisel6-tesruret 2016. 6vtmunkaterw6

2.

rrck erfogada.sira

Napirendi pont
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A
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6. napjfutor:R6zsa irt.'tnevezi.

A

Kdpviselo-testiiret felhfvja
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Hathridf: 201 5. 6prilis I 5.
Felel6s: Dr. Erdos Zoltinpolgiirmester
Dr. Zala Katalin aljegyziS

a

kciztertilet

:].

Napirendi pont

Dr. Erd6s Zoltiln polgr{rmester: A kdvetke

rrsndeletet is m6dositani

Ilr'

hat6ridejet ki kell tolni februdr vdgig.
m6dosit6s6val feltilirjuk a rendeleiet, igy

kell.

Zala Katalin aliegyzlz val6ban ere m6dosit6 rendelet
ethozhata Kdpviselo-testulet.

r: Hatarczati javaslat: az onkormitnyzat

45 f6 rcszere szocirilis

kb. I milli6 forint lesz, melyre halasztott fizetdst k6^ink
en ezzel egyetdrtenek, kdrem, hogy szavazzuttk:

szege

A kdpviselo-testrilet 4 nem ds

I igen szavazattaf az alilbbihattrozatothozta:

Ptisp_cikszil 6,gy Kozse g Onkormiiny

zatinakKdpvis elo -testrilete
2015. evre szoci|lis cdrri tizifatiimogatiist nem 6llapit
meg.

Hat6rid6z azonnal
Felel6s: Dr. Erdos Zoltinpolg6rmester

4. Napirendi pont
Dr. Erd6s Zoltdn polgfrmester:

Szintdn
rendezvenyekre kdsziilt javaslat, ebbol most
drdekel, mivel ez elotte tcibb h6napot vesz
jrinius 27.-et javaslom,
", ,r"ru"i6s koord
bizn6nk meg.

Kovfcs Katalin k6pvisel6:

A

2015.

rend.ezvenyekhez javaslom, hogy kertiljdn
A M6lnafe sztivtiszervezdsi
munkdinak koordin6liisft viillalom. Szeretndm tilekoztatni
a kdpviseloket, hogy a helyi
riltal6nos iskol6ban gond van a tanitiissal, mivei
a napklzi otthonos tanirnd tart6sasan
lebr:tegedett, 6s nincs helyette senki, a mdsik ket pedaj6gus
l6tja el felv6ltva a napkozis
elliit6st, de ott is most beteg az egyiktik.
Dr' zala Katalin: tudunk a probldm6roT,mir megkerestrik a Klebelsbergrntezmenyfenntart6
Kdzpont Y ezet6j et, aki me gigdrle, ho gy krildenek lelyettest

9ui
kie;gdszitdsre a szrireti-mulats6ggal szeptember-okt6ber
hinapra.

A ktlpviselo-testtilet 5 igen szavazattal az alilbbihatlrozatot
nona:

Prispcikszil agy K6zseg 0nkorm6ny zathnakKdpvisel6-testr,irete
201 5. dvi rendezvdnyekre becsatolt javasratot

elfogadja.

A xI. M6lnafesztiv6l id6pontjat2015. jrinius 27_re
ilnapitja
A rendezvdnyek koordin6l6s6val Kov6cs Katalin kepviselmeg.
(i, birru

meg.

Hatfrid(iz azonnal
Felel6s: Dr. Erd6s Zoltinpolgiirmester

Dr' Erd6s zoltiln polg:irmester: az tildst most bez6rom,
mivel

5.

mindj6rt kezdodik a
Yiilalkozok F6ruma, utdna pedig folytat6dik
a Kdpviselo-testtilet tildse az 5. napirendi pont
tirgyaltsixal.
A K6pvisel6-testiilet iil6se 1g.30-kor folytat6dik.
Napirendi pont
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Rottenhoffer rsrv:in
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