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2015. junius 30.-6n tartottK6pvisel6-testtilet
Piispdkszil6gy, Bajcsy Zs.tttl 4.
Dr. Erd<is Zoltinpolgiirmester

z6rtil6ser6l.

Rottenhoffer Istv6n alpolgSrmester
Dem6nyn6 Y ar ga Gizella k6pvisel6
Kov6cs Katalin k6pvisel6
Misnyovszki Bamab6s k6pvisel<i
Somodi Gyulin6 j egyz6k<inyw ezeto

Dr. Erd6s Zoltiln

polgfrmester: Szeretettel k<isz<irLt<im a k6pvisel6-testtilet tagait
megillapitom, hogy mivel minden k6pvisel6 jelen van az ti.tds hatrlrozatkdpes.
Kiildn k<jszdntdm meghivott vend6gtinket Edelman Gydrgy Urat, Kisn6medi Polgilrmester6t
az Onkormhnyzati Tiirsul6sokb6l tcirt6n6 kiv6l6sok ismerterteise miatt hfvtam meg.
Amennyiben egyet6rtenek az iil6s napirendi pontjairuk m6dosftiis6val k6rem, hogy
szavazzunk.

Ak6pvisel6-testiilet5igenszavazatrarazalilbbihatarozatotiozta:

PiispiiksziLiw Kiizs6e Onkorminvzat K6rl1'rse!(;[gg1!iile1!(ne!
61/2015. (VI.30.) szhmf hatirgta
Ptisp<ikszilfigy Kdzseg Onkormdnyzat az :diles napirendi pontjait az
al6bbiak szerint illlapitja meg:
I Ddnt6s a Galga-me nti Y izikdzmti Beruhriz6st Lebonyolit6 6s
Mrikddtet6 (Uzemeltet6) Trirsul6sb6l t<irt6n6 ki v6llsrlr6l
2.Ddnt6s a Kisn6medi-Piispciks ziIfugy Szewtyviz T'arsulis
alapitasar6I
3 Ddnt6s az Izot6p T 6j6koztat6 Tdrsul6sb6 I t0rt,5n6 kiv6l6sr6l
4 D<int6s az ij Izot6p T 6j1koztat6 T6rsul6s alap ftishr6l
5.Ddnt6shulladdkkezelesikozszolgilltat6sidijkodvezm6ny
megilllapitasin6l
6.D<int6s rendkiviili telepiil6si tirmogatis meg6llapftisrir6l
7. Dem6nyn e Y ar ga Gizella k6pvisel6 j avaslata
8 . Helyi Vrilaszt5s i Bizottsdg p6ttagi 6nak me gv 6l asztfusa
9. Egyebek
.

.

Felel6s : Dr. Erd6s Zoltdn polgiirmester

Hatrlrid6: azonnal

1.

Napirendi pont

Dr. Erd6s Zolthn polgirmester:

Szeretn6m megk<lszdnni Polgrlrmester Omak, hogy
elfogadta meghfvdsunkat 6s elj 6tt a mai k6pvisel6-testtileti til6sre.
Thjdkoztatom a kdpvisel6ket, hogy sztiks6gess6 v6lt az Onkormrinyzat thrsulLisi tagsdgainak
feliilvizsg6lata, igy
Galga-menti Yizikdzm.d" Beruh6zrist Lebonyolft6 6s Mrikridtetd
(l)zemeltet6) Trlrsulis 6s azlzot6pTiljekoztat6 T6rsullsb6l tcirt6n6 kivdkis.

a

Mindk6t trirsulisn6l f6l6wel kor6bban kell megsztintet6 hatinozatot hozni, ez6rt ha ma
kimondjuk a kivSl6sunkat, akkor ez 6v december 31.-vel t<irt6nik a megsztintet6s.
A csatorna 6pft6se, fitaddsa befejez<id<itt, most vanzilr6 egyenlegiink, igy most lenne akturilis
a tilrsul6sb6l kildpni. Az atom tdrvdny viitozhsa miatt sziiks6gess6 v6lt a ITT-ben lev6
trirsulati tags6gunk feliilvizsgrilat. Mindkettciben tiimaszkodhatunk a polgdrmester rir
v6lem6ny6re. Kisn6medi mrlr kil6pett azITT-b61" mivel k<izcis ez 6rdekiink, ezdrtmost k6rem,
hallhassuk meg a polg6rmester itr t6j6koztat6jht.
Edelman Gyiirry polgrfrmester: K<iszrint6,m a K6pvisel6-testiilet tagSait, es tdjekoztartni
szeretn6m a k6pviselclket, hogy amai dnkormilnyzatitirsu.litsok feliilvizsgillatdra azertkeril
sor, mivel a csatoma6pft6s befejezlddtt,iltaddsrakertilt 6s rnLost vanlezintv6gdsszeg is.
A csatorn6nrll majdnem a 100 Yo-otklfizette az 6llam, egyedtil a nem t6mogatott bektit6selkre
nem kaptunk t6mogatrlst, ami kb. 90-93% kdzdtt 6llt meg a finanszfrozhs. l7-en elfogadtrnk,
hogy a gesztor Galgam6csa l-2 milli6val tcibbet kapott a finanszirozdsra. garanci6lis keret az
cissz o/o-ban van megilllapitva. Vannak olyan teleptil6sek, ahol a befrzetdsi hajland6siig nem
olyan j6 mint Kisn6medi vagy Piispcikszil6gyon, ezdrt is nem szabad tovribb 'virni a
kil6p6ssel, hogy ne legyiink h6triinyos helyzetben esetleg a tdbbiek miatt. Egyediil m6gJ a
szenrryvizzel lehet gondunk, de erre l6trehozunk egy Kisn6medi-Piispdkszil6gy csatoma
Trirsul6st. Pilyfuatokm6g lehetnekezzel kapcsolatban, amiit igy meg tudunk majd l6prLi.
Ecker Tam6s a csatorna tiirsulat elndke ma kiild<i1l egy tfijekoztat6t ezzel kapcsolatban. Ez
szerint mincisitett tdbbs6ggel kellene minden tagtelepiil6snek. elfogadni a Csatorna T6rsul6sb6l
val6 kiviililst, a v6gleges megsztintetlshez. Nem val6szfnti, hogy ez sikeriil mindlen
tagtelepiil6sndl, ez6rt kell most egyedileg bejelenteni kir'6l6si szrind6kunkat. 2013 6sz.6n
kezd6d<itt el a pr6batizem, igy az aktiv6l6s ut6n ki kell adkd az Onkorm6nyzatokn6l a nekik
jir6 vagyont. Javaslatom az, hogy fogadjuk fel a kor6bbi elsz6mol6nkat Amold Jilnost, hogy
k6szitse Kisndmedi 6s Ptispdkszilfugy telepiil6sek kiv6l6s6troz sztiks6ges z6r6sokat. Ez kb. 6v
v6ge, de ink6bb ajciv6 6v eleje lehet.
A m6sik t6rsuliis az ITT, mivel m6dosul az atomtdrv6ny a Paks II. miatt most kellerne
felajrinlani a kiv6l6si sz6nd6kunkat, mert az i$ atom tdrv6nyn6l nem kertiliink pozici6ba, ha
igy maradunk benne.
A Paks 2. 42 telepiil6sre b6viti a thmogatott teleptil6seket. L6tszamar6nyos szavazati arfiny
lesz jdv6re, ami r6sztinkre nem kedvezo,mivel a nagyobb telepiil6s (6rbotfy6n) viszi majd
el a nagyobbtimogatfust.. 6rbottyiln legutols6hilzal6gvonalban kcizelebb van a telephez, mint
Kisn6medi.
Ha viszont rij T6rsul6st hozunk l6tre, akkor mi dikt6ljuk a felt6teleket, ezert ismet alakitunk
egy fj tiirsul6st, amelyben Kisndmedi, Ptispdkszil6gy 6s ,Clrbotty6n lenne alapit6 tag, majd
k6s6bb a kcimy6kbeli mrisik l0 telepiildst is be lehet hivni, de akkor mfur az iltalunk
szabillyozott feltdtelekkel. Egyedi bev6teli forr6s 'az ITT t6mogat6s, ezdrt nagyon oda kell
figyelni r6,hogy milyen felt6telekkel kenil megalapithsr&. A befogad6knakadjSkatfumogatlils
60yo-t, a 40%-b6l a behfvhat6 rij teleptil6sek r6szestlnek, a r6szesed6si artlnyt, majd ki kell
sz6molni telepiil6senk5nt, ezenkiviil vannak mdg az egyeb a k<ih.s6geket (kommunikrlci(rra
p1.) A marad6k lakoss6g ar6nyosan keriil elszrimol6sra. Az alapito tagok kriziil Kisn6rnedi 6s
Piispdkszil6gy teljes jogri tagok, igy atdmogatis 70o/o-a marad itt n6lunk.
Ha maradunk akkor, letszfimarfunyos lenne a szavazds kb. ,{ 6vig. 2020-ben kell elosztanii a
KSH l6tsz6ma alapjirn. Szabad felhasznflftsri pdnzeszkdzt (ad6t) lehet bevezetni
Dem6nyn6 Varga Gizella k6pvisel6: jelenleg mennyi Orbolly5n lak.oss6ga?
Edelman Gyiirgy polgirmester: Kb. 8000 f6 kciriilvan, Sainos Kisn6medi 6s Ptisp<ikszililgy
lakossdga csdkkend, tendenci6t mutat, m6g 6rbottySn6 nrivekszik. Fontos m6g, hogy a
Ptisp<ikszildgyi telepen t<irt6n6 5pitkezesnel csak az alapit6 tagok sz6lhassanak bele.

Dem6nyn6 Varga Gizella k6pvisel6: Ezek szerint: <isszefoglalva ha ma rigy ddnttink, hogy
bejelentjiik kivrlllsi sziind6kunkat, akkor december 3l-vol sziinik meg a tagsrigunk. Mely
kdzs6gek jOhetnek sz6ba a behivrisnfl?
Edelman Gyiirry polgdrmester: Igen, pontosan igy kell 6rteni. A kcirnydken sz6ba jdhet6
telepiil6sek: Galgagydrk, Galgam6csa, Piispcikhatvan, Vdickisrijfalu, V6charty6n, Vdcdul<a,
Penc, R6d, Orbottydn.Ezenkiviil nagyon 6rdekl6dik mdg Erd5kertes 6s Veresegyhriz is.
Szeretn6m tudni, hogy Ptisp0kszil6gy K6pvisel6-testtilete hogyan drint?
Dr. Erd6s Zolthn polgrirmester: Most lenne 6rdemes kiszrillni, mert most van elszfimol6sa,
el6nydsebb akisz6Il6s. Ez6rt felteszem most szavazilsra a k6rd6st ki szavaz az mellett, hogy
ki l6pj iink a Gal ga-me nti Y izikd zrn.d Trirsulatb6 I ?

A k6pvi

se 16

-te

stiilet 5 i gen szav azattal az alihbi hathr ozatot liozta:

Piispiikszik{ey Kiizs6e Onkormdnyzat K6r1:sel6-tgsltiilet6nek
6212015.

ryI.30.) szfmf hathrg@

Piispdkszil 6gy Kdzsdg Onkormrin y zatinak K6p'visel6-testiilete

iryyhatirozott,hogyPtspdkszilfugyKdzs6g}nkorminyzata,
mint a Galga-menti Y izikozmi Benthinhst Lebc,nyolit6 6s Mtik6dtet6
(Uzemeltet6) T6rsul6s (2183 Galgam6csa, Petcif,r ft 105.) taga, a

trirsul6si tagsilght kiv6l6ssal, 2015. december

31.

napj6val

megsztinteti.
En61 legalilbb hat h6nappal kor6bban jelen min<isitett tribbs6ggel 5
igen szavazattal- elfogadott hatinozata szerint a Trirsul6si tan6csot
6rtesiti.
Felkdri a polg6rmestert, hogy a kiv6lisr6l a T6rsul6st soron kiviil
6rtesftse.
Felel6s: Dr Erd6s ZoltAn polg6rmester

-

Hatarid6: azonnal

Dr. Erd6s Zoltfn polgfrmester: Most pedig felteszem szayazhsra a k6rd6st, ki szaviu anca,
hogy az Onkormtinyzat fj csatoma tiirsul6st hoz:z<>n l6tre Kisn6medi k<izs6g
Onkormdnyzat6val.

Ak6pvisel6-testiilet5igenszavazattalazalilbbihatirozatotlx>zta:

Piispiikszilfw Kdzs6g Onkormfnvzat K6pf isel6-tgstiilet6nek
63/2015. (VI. 30.) szhmfi hatfrozata
Piispdkszil 6gy Kdzsd g Onkormrin y zatinak K6pviisel6-te stiilete
:iugy hatir o zott, ho gy Ptispd kszil 6gy Kozse g Onkormiinyzata,
Kisn6medi K<izs6g Onkormrinyzat|val Yizikiizzmi Trirsul6st kfv6n
l6trehozni 20l6.januar l.-tol2165 Kisn6medi, I1r5 rit 5. sz6khellyel.
Felhatalmazzaapolgirmestertat6rsul6simeg6llapodhsal6irhs6ra.
Felel6s: Dr. Erd6s

Zolttn polg6rmester

Hat6nd6: azonnal

Dr. Erd6s Zaltin polgrirmester: A

k<ivetkez6 szavazdsra teszem fel a k6rd6st,
arra, ho gy az Onkorm fny zat kiv61j on az IT T -b 61.
4

ki

szavaz

A kdpvisel6testtilet 5 igen szavazattal az alihbihatfrozatot hozta:

eUZOtS. fI/^. ZO.lszimf hatfrozata
Piispdkszil 6gy Kdzslg Onkorman yzatinak K6pvisel<i-testiilete

rigy hatrlrozott, hogy mint az lzot6p Thjekoztat6 T6rsul6s (2165
Kisn6medi, F6 ft 5.) tagja, a tarsul6si tagsflght kiv6l6ssal, 2015.
december 3 | . napjdv al me gsziinteti.
En6l legal6bb hat h6nappal kordbban jelen mincisitett tcibbs6ggel 5
igen szavazattal- elfogadott hattlrozata szerint a Trlrsul6si tan6csot
6rtesiti.
Felk6ri a polgrlrmestert, hogy a kiv6l6sr<11 a Trirsul6st soron kfvtil
drtesitse.
Felel6s: Dr. Etd6s ZoItan polg6rmester
Hztaid6: azonnal

-

Dr. Erd6s Zoltin polgfrmester: Most pedig felteszem sz.avazdsra a k6rd6st, ki szavaz ana,
hogy az Onkormrinyzat tj lzot6p Tdj6koztat6 F;ll<>n6rzb T'rirsuliist hozzon l6tre Kisn6medi
kt! zs6 g Onkormrin y zat6v

al.

Ak6pvisel6-testiilet5igenszavazaltzlazalilbbihat|rozatol.ldozta:

Piispiiksziliw Kiizs6e Onkorm6nvzat K6pJisel6-tgstiilet6ngk
65/20

1

5. (VI. 30.) s zhmfi hatfr-azata

Piispdkszil 6gy Kozseg Onkormrinyz atinak K6pv isel6-testiilete rigy
hatfirozotl, ho gy 2 0 I 5 . j f nius 3 0-val Kis n6medi-l?tispdkszil6gy-

6rbotty6n6ltalldtrehozottlzot6pTi$ekoztatoELlenorz6
Trlrsul6s tzgSa kiv 6n lenni.
Felk6ri a polgrirmestert, hogy az Onkorminyzatbel6p6si szilnddkar6l
a tiirsul6st soron kiviil 6rtesitse.
Egybenf elhatalmazzaapolgirmestertatilrsulilsirnegrilllapod6s
aI6fu6sfua.

Felel6s: Dr. Erd6s ZoltLn polgirmester
Hatfuid6: azonnal

Dr. Erd6s Zoltfn polgrfrmester: Megk<jsz<in<im Edelman Gydrgy polg6rmester ur kimerjit6
hjdkonfiasilt, 6s kdszOndm, r6sd.vett a testiileti iil6srinkdn. .Elkciszri:ntink t6le.
Edelman Gydrgy polgrlrmest ere t|vozik az iil6sr<il.

2,

Napirgndi pont

Dr. Erd6s lolthn polgirmester: Rig6 J6zsefn6 lltisp<ikszil6gy, Szent Miirton itt 2!j. alatti
lakos kdrelmgt nyfjtott be hullad6kkezel6si klzszo\giltat6si dijkedvezm6nyt megirllapitirsira.
Jrivedelme alppjdn 50% kedvezm5nyre jogosult, melyet egy 6we lehet meg6llapitisara.

Ak6pvisel6-testiilet5igenszavazattalazalflbbihatitrozatokathozta:

eOlZOfS.

fVl.

SO.f

szfmrfl hatirozata

Piispcikszil 6gy Kozsd g Onkormrin y zatilr,ak K6p visel6-testtilete rigy
hatin ozotI, ho gy Ri 96 J6zsefn6 Piispcikszi I 6gy, S zent M6rton tft 2 5 .
szirm alalti lakos rdsz6re 20 I 5 . j tilius I .-t6l 20 | 6. jrinius O.-ig egy
13

6we50%o-oshullad6kkezel6sikozszolghltatrisidi jkedvezmenytflllapit
meg.

Az50 %-os dijkedvezmeny 6sszeg6t az Onkormfnyzata seg6lyez6si
keret terh6re biztosftj a.
Felk6ri a pol grirme stert, ho gy K6pvisel6 -testtle t dc;nt6sdrol a Ziild
Rigi6 Kft.-t t6j6koztassa.
F91el6s:

Hid

Dr. Erd6s Zo\tan polgirmester

Hatand6: azonnal

3.

Napirendi pont

Dr. Erd6s Zoltfin polgfrmester: Mint ismeretos sajniilatos tiizeset iitcjtt kis az egTrill
kcizfoglalkoztatottunkn6l Hosszur6ti Ev66kndl. A tiizeset utrln u. rJires szolgillati llakdsba
kriltriztek be. Ugy gondolom, hogy mdg egy <isszegti rerxlkivtili telepiil6si tilmogat6st is
6llapitsunk meg r6sztikre.
Ak6pvisel6-testiilet5igenszavazattalazalilbbihatlrozatothozta:

6712015.

(VI. 30.) szrlnfit hatfrozatz

Piispdkszil6gy K<izs6g Onkormrlnyz atinak Kdpvisel6-testiilete rigy

hatinozott,hogyHossziretiEvaPiispdkszililgy,l)6zsaGydrgy:i;t23.
szfrm alatti lakos r6szdre 2015.jrinius 24. t612015. december 31.-ig
terjedd id6szakra felajarlja Pi.ispdkszil 6gy Kdzseg Onkormrinyzat
tulajdon6t kepezl Plispdkszil6gy, Kossuth Lajos ft I 1. szirm alatti
szolgdlati lak6st azO 6s csal6dja rdszdre.
Felk6ri a polgrirmestert az errol s2616 meg6llapocl6st elk6szit6s6re.
EzenkfWl mdltilnyoss6gb6l egyszeri rendkivtili 1 00.000.-Ft telepiil6si
tlmo gat6st illlapitj a me g.
Felel6s: Dr. Erd6s ZoItiln polgirmester

Hatilnd6 azonnal

4.

i pont

Na

Somodi Gy l6n6 igazgatdsi f6munkatSrs: Dr. Babinka Magdolna a jegyz6nk a HVI Elncike
megbizotl,
t6j6koztassam a K6pvisel6-testiiletet, holgy a 2015. jrilius 26.-ra Urt(rzltt
id6kdzi
i vrilasztrls el6k6szit6 munkSi rendllen folynak. A polg:irmesteri 6s
egy6ni j
nyilvintz"rtdsba v6tele megtdrt6nt. Jelenleg 4 f6 6w6nyes polgrlrmesteri jelcilt
nyil
vdtele 6s I I f6 egy6ni k6pvisel6 jel0lt nyllvhntwtirsba v6tele megt<irtdnt.
Hrozina A
a HVB tagja lemondott a tagsitgir6l, mivel egy6ni k6pvisel6nek indult.
Helyette
icsn6 Erd6si Katalint Ptispdkszil6gy, R6k6czi Ferenc rit 1 l. szfum alatti lakost
javasolja a j
26n6, mivel6 mfir az eI6z6 villasztisolaill is volt bizottshgi tag.

A k6pvisel6-

let 5 igen 6s szavazattal az alfubbihatinozefiothozta:

P]iispdkszil 6gy Kozs6 g Onkormrin y zatinak Kdp viseki-testiilete rigy
hfitfurozott, hogy Hrozina Attikin6 a Helyi YfilaszthsiBizottsitgi

lem
Piispcikszil6gy,

t{gs6grinak
r4eg a

vicsn6 Erd6si Katalin
ll. szdm alatti lakostvillasztja

HVB p6ttagj6nak.

Fplel6s: Dr. Erd5s ZoItLn polg6rmester

Hztaid6: azonnal

Dr. Erd6s Zpltin polgfrmester: Kciszdndm

a hozzirsz6lfusokat, ha nincs miis, akkor az iil5st

most bez6roni. Megkdszcincim a kdpvisel6knek a rfszvetelt.

Dr. Erd6s
Jegyzo

