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Paprl Imrénépolgármester
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az ülés lratározatképes, minden képviselő jelen van. Javaslatot teszek az iilés rrapirencljére votratkozóan.
Napirerrdr'ek a rneglrívóban szereplőket javaslom. Vatr-e egyéb rrapirer-rcli porrt felvételére
javaslat? Amennyiben nincs, rrregállapítom, lrogy a képviselő-testület az alábbi napircrrclet
fogaclta el.
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39,) Tűzker Itrrp Bt. tájékoztatása clíjrlreglrllapításról
Írúsbet i előterjcszlés
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l2.) Vén Lászlő körzeti megbízott szolgálati lakás iráriti kéreln-re
Szóbeli el(ítejeszíés
Előacló: Papp Irnrénépolgárrnester
13.) Nemecsekné Bertalan Anna 6446 Rém, Dőzsautca 62. szám alatti lakos bejelentése
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Az örrkormányzatíintézmérryek érintésvédelrni,tűzvéclelrrri és villámvéclelmi felülvizsgá-

S:óbali eIőtajas:tés
Előadó: Papp Irrrrérrépolgárrnester
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l'app I tnrénó llrllg:lrnrester

Az

elcitcr,lesztést a képviselcí-testiilet tag|ai részérernegkrildtiik. Megkérclezeln a képviselotestiilct tagjait, az elcíterjesztéssclkapcsolatbal1 vall-e kérdés,hozzász lits?

Katusnó Gulvris Csilla alpolta:irtlrtstcr
Mirlclert évberr visszajelzés érkezik, hogy egy bizorlyos réteg rószesiil a szociális t ízifajtrttatásbill. Van sok olyat-r rryugclíjas, aki rá letrne szclrulva a títt-nogatásra, cle a jiiveclcltl,ti l,iszc,lrryai rrriatt kiszorul a jogosulti korb l. Javasoltrátrr,lrogy a clontést kovetcjcri a lronlapot-t vagy a
kábeltévén adjuk tájékoztaíást, lrogy rnilyen alaporr aclta a képvisel -testtilet a tárrrogatást. Az
egyedi,il élcjket azonb anj ó lerrrre

tárrro gatásb

an részesíterr i.

Papp Imrénépolgármester
A rnai iilést kovet en tájékoztatni fogjuk a lakosságot az igénylésfeltételeiró|. Az egyéb jogcímen jogosultak esetéberr az oregségi nyugclíj tisszegét szátrrszer tsíterri kell, és pontosarr be
kell írni a kérelernbe, lrogy az igénylcík tisztábarr 1egyerrek a jovedelerrrl.atárral.
Gerste nnraier Fcrenc képvisqlíí
elorryberr részesítettek kore majcltretrr lefecli a nyert 101 1n3 farrrellnyiséget. I.Jern biztos,
hogy célszeru ezell kofi bovíterri. A rrróclclsításokról így nelT} bizttls, hogy rellclelkezrriirrk kel1.

Az

papp Imrénépolgármester
Az elmrilt évben 86,5 m3-t nyerti.ink, ezt 723 kérelrnezcírészéreosztotta szét a képvisel jó utánfutónyi rTrennyiséget kaptak a rászorultak. Egy kobrnétemél kevesebb
testi,ilet. Így
"gy
jogosultak.
fát kaptak a
Bobírr Andr:is képvisel
Ez egyszeri alkalorn. Erre lesz nrég lelret ség?
Fuszenecker .f iinosné kérlviselii
Egyszeri lehet ség az egy ingatlanba bejelerrtkezett családrrak.

katusné Gulvás csilla alpolgrirnrester
A jogszabály alapján elcínyt élveznek a rerrcleletberr felsorolt szernélyck. Az egyéb szerncllyek
csak ez trtárr kijvetkezhetnek?
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Katusné Gulviis Csilla alpcrlgiirlrreste r
Javaslom. lrogy az egyedtilálló nyugdíjas keriiljon be a tátlrogatotti k rbc. Az egyéb cllirtirstrlttt
részestilcj nrég tiizifa tiitnogatást is l<ap. tllíg az cgl,et!iil1ll1(l nyugdíjas cbtl(íl i:l ltisz0l-Li1. .\ iirm o gato tt ak n 1 rn e g ál a p í th atrl ti rl k c l t é rtj rrl e n n y i s é _uet i s.
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iitcr glrzoltljniil keveselli;c l<eriilt ltz citiktlrmányzltt;lltli. ,,\ tlirrrtl_gatásrlírl cg_verr}(''
vltslot-t-t, netrr tánrogatoln .lz cltérii nrórtékű tárrrogatírst. Aki lrz clőterjcsztésscl az
dosítások figyelernbevótelóvel

cgyctért, kóretn, kézt-elcrrrelésscl szavazzon.

A Szervczcti

2.) Nirlrirtrtd
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Iriisbeli el teljesztés

papp Imrénérlolgármester

Az

elcíterjesztést a képviselcí-testiilet rnegkapta.

A javaslat az elmrilt tilésen az volt,

1Togy az

Ügyrendi Bizottság lielyett legyen Pénztrgyi Bizottság, a lótszárn rnaradjon továbbra is 3 fó.
Megkérdezern a képviselcí-testiilettagjait, vttll-e a rTapirerrdlrez kapcsolóclóarr kérclés,hozzászólás?

Kiss László képviseI
Egy porrttal javaslorn kiegészíterri a bizottság felaclatait. Ez a pi1,|yázaíftgyelés, piilyázati leltetciségek eltiterjesztése, a pályázat hatásairrak vizsgálata és el terjesztése a képr,,isel testiiletnek. Ez 3 f vel szerirrtern rnegoldható,
Katusné Gulvás Csilla alpolgármester

Tátnogatorn a módosítást, lriszen az elózó ciklusban a képvisel k nem voltak cisztonozve,
hogy a pályázatokkal foglalkozzanak.I(orábbar' az onkonnárryzat foglalkozott ezzel és a lreadás elcítt 2 nappal isrnerliik meg a pályázatot.

PapD l lnrónó polgiirntcstcr

Aki az el terjesztéssel az ernlített rrródosítások figyelernbevételévelegyetér1, kéretn, kézt'elemeléssel szavazzon,
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latt é.g tttcgulkllítt tt: ttl hhi rantlc/t,taí.)3. tttallt3klat,
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előterjesztést a képviselő-tcstülct rncgkapta. Mcgkérclczerrr a képviselő-test|ilot tagjait,
vall-e a rrapirerrcllrez kapcsolóclciarr kérdés,llozzászőlits? Aki az előterjesztéssel cgyetért, kórern, kézfelerneléssel szay azzol7

Az

(Á képvi,sal(í-testtilet uz cl(itarjc.sztéssaI 7 igatt.
talt és uz ulcibbi hulározctítll lttüu: )
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nctlt szttl,ttzctltul, lu1,1ó:kotlti.y nélktil cg,ctér-
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9í}l201.í.(XI. 26r) KTA 2014. él,i II. félévig:rzd:ilkotlásrtil sztiló heszírnrolri megtirrgvalirsa
t

Rém Kozségi Önkormányzat Képvis.eltí-testtilete (továbbiakban: Képvisel -testiilet) egylrarrgirlag gy határozott,Rém Kozségi Onkonnányzat 2014, évíII. félévigazdálkodásáról szóló
beszárnolót a rnel l éklet szeri rrti el óíterj esztésscl el fo gadta.
A Képviselcí-testtilet fellratalrnazza a polgánnestefi a sztikséges intézkeclésmegtételére.
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Az eltíterjesztést a képvisel -test|ilet megkapta. Megkérdezern a kópviselcí-testr--rlet tagiait,
vall-e a napirencllrez kapcsolódóarr kérdés,ltozzász lás? Aki az elcíterjesztéssel egyetért, kérem, kézfel erneléss el szav azzo

11.

(A képt,ise1 -1e.síiilct ct: c:l tcrjas:tés,,scl 7 igcn. () nettt szttl,ctzctlíttl, tctt,tózktltltis nélkrit cgl,clét,lett és megalkottct ctz al bbi rclrclcletel.)1. melléklet.
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A 20l4. évi lI[. negveclévi gazdirlkodásról szóló beszámo|ó mcgtírrgvalirsa
Írcisbeli el teriesztés

pp I rrr rónó ptr.]Ellry.estcr,
Az eltíteriesztóst a képvisel(i-tcstulct rlcgl<apta, tv'legkórclczcm a liópvisclij-tcstiilct tilgiliit.
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Rérrr l(ozségi Onkorrnányzat Képvisclcí-testiilcte (továbbiakbaIr: I(ópvisel -testiilet) egyilarig rlag rigy lratározott. Rcll I( zsó,gi Otrkortlrátrvzat 2014. ér,i III. rregyeclévi _í]az(lálkclclírsiiról
sz(lló beszárrrolót a nrcllékl et szeri rrti elcítorj esztésscl elfogaclta.
A Képvisel -testtilet fellratalrnirzza a polgárrrrestett a sziikségcs intézkeclésrnegtételórc.
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Parrp I mrénérrolgírrm ester

A napirerrddel kapcsolatbarr kulorros
a képviselcí-testuletnek

tentrir,,alónk nit,tcs, az anyagot csak tuclorrrásul

. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemelésselszavazzon.

kell ventri

(A képviselcí-tesítilet0z el terieszíéssel7 igen, 0 nem szctvazattal, tartózkoclás nélkíilegyeíérteííés az lábbi haícírozlroíhozí : )
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Rórn l(ozségi Orrkormányzat Képviselcí-testi,ilete (tor,ábbiakban: I(épvisel -testLilet) egyhaIrg lag rgy lratározott, Borota kilzség telepiilésfejlesztési korrccpci(lját eltbgaclja a rnellóklet
szerinti el terjesztéssel.
A Képvisel -testiilet fellratalrnazza a polgánnestert a sztikséges intézkedésrnegtételére.
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Az elóz képvisel -testiilet
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a kozszolgáltatási szerztíclést a szolgáltatóval. Az űj
szolgáltatti kiválasztása kozbcszerzési eljárírs alapjárr nregtilrtérri. A régi szcrztjciés id poritia
és az irj szcrz tlés icl pontja kiiziitti iclcíszakra átrricrreti szerz(íclóst kcll kcltrrliIrk. ivlegl<érclezc11] a kéllvisel -tcstulet tag|lrit. a rlitllirerlclhcz l<apcstllticltiatl vlllj,c liórtli:s. htlzzírsz(,1ás']
f'elrnorrclta
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Az F'I}FI-I\l' Kft-vcl l<iitendíi :itrncncti l<iizszolgírlati sztrz tlés nlcgtiirgva|írsa
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Rérn Kozsógi Örrkorrr' ányzat Képl,isel -testr-rlete (továbbiakbarr: Kópvisclci-tcstiilet) egylrarlgLilag rigy határozott, ttz FBH-NP l(ft-vel kotenclcí átrrlerlcti kozszolgálati szcrztjclést a nrelléklet szerirT ti elcíterj esztés al apj árr eltbgadta.
A Képviselci-testiilet felhatalmazza a polgánnestert a sztikséges intézkeclés megtételére.
Határiclo:

azotrtralt

Felelos:

Papp lrrrr,érró polgán,trester
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jrpn I rrr rénérlolgármester
Az elcíterjesztést a képviselcí-testlilet rnegkapta. Megkérdezem a képviselcí-testiilct tagjait,
van-e a napirendhez kapcsolódóan kérdés,hozzász |ás? Aki az el terjesztéssel egyetért, kérem, kézfel emeléssel szay azzon
p

(A képvisel(í-íesítiletaz el terlesztésscl 7 igen.0 nem szul:ttzctltul. lartózkoclti,y nélktil cgy,ctérícítés tnegulkoííct ttz ulcibbi rcnclelet )5. melléklet
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Papp Imrénépolgármester
terjesztést a képviseltí-testiilet tagjai megkapták. Megkérclezern a képviselcí-testiiiet
tagjait a napirendlrez kapcsolildóan vatl-e kérdés,llozzászolás? Atnennyiben nitlcs" kérenr a

Az el

rrapi rerrd elfogaclását.
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Rérrr l(ijzsógi ()rlkc,r,n;lirrl,zlrt Kópvisclő-test[ilct. (till,ábbiaki-larl: It,ó1ll,isc!ii-tr:sti.ilct) cgvltlirigúla,q irgy határozott. il ,,Társulási Tatrács tagok. Irel|igyclii Bizclttsllgi tag és ilelycttcs tag clclegálása a FIorlroklrátsági Regiorrális Hullaclékgazclálkoclási Örrkorrnárryzati Társrrlásba" tárgyú előterjesztós alapjárr a következő dörrtést llozza,.
A l(épviselő-testtilet a Horrroklrírtsági Regionirlis Hullaciókgazctlrlkoclási Örlktlrrtrárryzati Ttirsulás Társulási Taniicsiiba, FclLi_gyelő Bizottságirba valatrritrt a Tarlács lrclyettcs tirgslr_uátla az

alábbi szernél yeket clolegálj a:
Társulási Tatlács:
Fercsírk Róbert Baja Város polgánrrcstcre
I(i rryóné Lakatos Meli rrda Kal ocsa Város al polgtin,lrestere
I(irály Sárrclor Csátalja Közsóg alpolgárrnestere
Felügyelő Bizottság:
Bócsa Ferenc Barnabás Baja Marketing Kft.
Helyettes tag (Társulási Tanárcs):
Szalai Ottó Baja Önkonrrár-ryzata
A l(épviselő-testiilet felhatairnazza a polgánrrestert, hogy a delegálásra vonatkozó clörrtését a
Társulási Tarrács soros kör,etkcző iilósérl képviselje.
Határido:
azonnali
Felelcís:
Papp Irnrérrépolgárrnester
Határozatr l értesi,il: Hornokhátsági Regionális Hulladékgazdálkoclási OrTkonnányzati Társulás
11.) Narlirend
Berencsi Ferenc iinkormánvzati lakzisbérlet iránti kérelme
Ír sbeli cl tcjesztés

Paprl Imrénénolgármester
A kérelrnez a Május 1 . utca 26. szá:^n alatti irrglrtlant vagy a Dózsa utca 34. szárrr alatti ingatlant. Bejelentett rnunkalrely és kerescttel rerrclelkezik a kérelrncz
.

katusné Gu lvás csilIa alrlo|gírrmester
Javaslotn, hogy a jovtíre nézve a lakásbérlcítcílkérjtink jtivedelernigazolást annak érdekében,
ho_uy biztosak legyiink abban, tuclja-e fizetrri a bórleti díiat és a rezsikoltséget. Arról is lrozzon
igazcllást. lrogy vaIr-e
G erstcn

rrr a i

a

járand(lságot terlrelcí 1e1,otrás.

cr Fcren c liópvis,,",fó

.Ial,asltlttr. lri.rqv a ltópl,istl(í-tcstiilot .i(ir,(í ta1,1ls:l;ilti ll tLrla_jcltlrllrblttr lci,(i itlglttllrroklrt tckirttsc
nrcil és lírssa azok állapotát. hogy, sztikséges-c vallttli1,1cI-t |cl _iítás.

Katusné Gu lvlis Csi lla alp!l1,1árrnestcr
Ha a bérltj kiveszi az irigatlarit, akkor ltronilhatjrrk, lttlgv az átvótclkori 1rllapotbarr kell azt
visszaaclr'i az átaclónak. Arníg van koztnunkásunk, csináltassuk rnt:g veliik a sziikséges javításokat.

kúpvisalií-lasttiIat u: cltílcrjesztó^s.scl
lclr és az ulti1,1li ltttttit,tlzctltlt lto:ítt: )
L.1

I

i3t,tt, () ttcttt.s-,ttl,ttzttlíul, tu1,1ri:iitltlt?s

20l /20 }.x. {X .*26.) K,[
Bcren csi Fcrenc iin kornr:inl,zati la kásbórlet

tűlkiil

ag_|,atéI,-

HATÁRO7,AT
i

rrin ti

kérclrlrc

Rérrr l(ozségi Örrkonnártyzat Képviscl -testiilete (továbbiakbatr: Kópvisel(j-testi,ilet) e_eylrangúrlag úrgy lratározott, Beretrcsi Fererrc iirll<clrrtrátlyzati lakíisbórlct irlrrrti liór,elmót tirrrrogatja.
A l(ópviselcí-tcstulet a kéreltrrezcí rószére a 6116 i{órtr Dózsii Gyorgy utca 34. szárn alatti irlgatlarlt biztosítja.
A Képviselcí-testrilet felhatalrnazza a polgármestert a szrikséges intézkeclés rlregtételére.

:
Felel s:
Határid

azonnali
Papp Imrénépolgárrnester
Határozatról értestil: - gazdálkodás, helyberr
- kérelrneztí

l2.) Napirentl
Vén László kiirzeti megbízott szrllgírlati lakás irirnti liérclmc
Szrjbeli al tejesztés
parrp Imrénépolgármester
Vízi Róbert korzeti rnegbízott 2015.január 1. napjától már nem teljesít szolgálatot Rém kozségben. Helyette Vén László lesz a korzeti megbízottunk, aki szeretne szolgálati lakást igérryelrri. A decernberi lrórrapban ktjzos szolgálatot tbg ellátrri a lnostani és a leerrd korzeti
rnegbízott. Kaptak a szolgálathoz egy kozos autót, rnellyel reméllretcílegzokker. rnentesebb
lesz a szolgálat ellátása, A szolgálatot várliatóirn lrosszabb icleig tbg|a ell1rtrri, tnert a jogszabályok változtak, így a nyugdíjkorlratírr crrrelkedett 6_5 évre a rer.cl ri szerveknó1 is.
Gersten nr;ri er Ferenc képl,iselíí
Hatékonyabb lesz szerintem a rend ri tnunka, 1ra a korzeti rnegbízott helyberr lakik. A korábbi
id szakban sokat láttuk, lrogy a korzeti trregbízottrak sokat kellett Baján szolgirlatot teljesíterri, így a pilrer-rcínapjair. nern volt elér-lret a lTatékorry rerrclcíri jelenlét, Javaslonr, hogy a bérleti
díjfizetésétbeszéljtik nreg el re a bérl(jvcl.
r An cl rii.s ké nvi s r-,líi
El(jszilr nózze lllcg ltz irl.Jlttlattt a liiir,:eti rll,:1i.í;iott. czt

l}rr bti

1.1(ii,,ct(icn l<cll a

bórlcti tlíjrli visszatór-

rri,

rí,nó Drrl gjulrr cstcr
A clecetrrberi Lilóserr a tórnára visszatóriirik. A tájók(lztatlis alap.|íiIr a k rzcti rnegbízott tcibtl
idcít ibg tolterri a telepLilósen. A polgárorsógbcil tiibben ki akarnak lépni, ísy jó losz, lra a korzeti rrregbízott tobb iclot tud a telepulésen ti)lteni, r\ ktirzcti rlegbízottak elór,hctcjsógc a kiirzcti
nregbízotti irotltira ós a lrivatal lrirdet táblára ki lc:sz rilkva, így a 1akosclk is el tuclják érrri kct.
A lrclyi tér,órr is rllcgjclcrrtetjuk az intilr;-rrireióliat. r\}<i cg]ictórt a szolgiillt".i Ilrkás bi:ltosításlival. kéretrl, kézf-cl erneléssel szavazzotl.
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Rém Kozségi Orrkorrnányzat l(épviselcí-testr-rletc (tclvábbiakban: I(ópviselcí-testlilet) egyhang rlag úrgy hatlrrozott, Vérr László kijrzcti ilegbízott szolgálati lakás ir/rnti kérelrnóbcrr fbglaltakat tírrnogada és biztosítja szálrlítra a 6446 Rónr Má.iLrs 1. utctt 2ó. szánr alatti szol_uálati Iakást.

A l(ilpt,isclo-testtjlet fellratalrnazza

Határiclcj:
Felelcjs:

a ptllgárrnestcrt a sziiksó_qcs intózl,:cdós rnegtétclór,e.

azonnali
Papp Imrérrépolgárrr.ester
13.) Nanirencl

Nemecsekné Bertalan Anna 6446 Rém. Dózsa trtca 62. szánr zll:rtti lakos be elentósc
Ircisb e l i e I (ít e r i a,sz t é s

Papp Imrénó polg:irmester
Nemecsekné Berlalan Arura 6446 Rérn, Dózsa utca 62. szárrr alatti lakos bejelerrtéssel élt a
képviselcí-testiilctlrez Pet fi r-rtca 29. szírrlr alatti irrgatlarrra votratltozóan, lrogy l995-t laz
irrgatlarr kiactásából származó bevétel arányos részétrészemre rlegf,rzetrri szíveskecljerrek, Az
ingatlarr a bejelenttí édesanyjának a résztulajdora.

Katusné Gulvás Csilla alpolgármester
Készítsi,ink egy kimutatást arró1, hogy l995-tcjl az onkormányzatnak mibe keriilt ennek az
irrgatlannak a f-enntarlása.

kiss Lírszló liépviselií

I(orirbban beszéltern az Annál,al erriíl. Az aclott ir-rgatlanrósz rr'indig a TSZ tLrlajclonábatl volt.
Hivatalosarr az aclott ingatlanrrak az ottkortrrányzatlloz solra nem volt koze, A TSZ az ott lakciknak értékesítetteaz ingatlarrt, Ezt kiivetcjcrr a tobbi irrgatlarrrész az ijtlkcrrrnányztlt lraszrrirlta a melegedot, garázst és a fodrászrizlctct. A f,oldlrivatali rryilvárrtlrtás alapján az onkortrrányzatnak tulajdorra nincs. Az adott lrelységek utátr az onkormárryzat bérleti díjat szedett. A
beszeclett clíjakat az onkonnányzat jogtalarrul szedte be, így az órirrtet jogosult az eltrraradt
bórleti díjra,

tful

xrp,_{i_ub*l CsiILl

el

i*i i:,::iill1:
ózzctl utíltiit ii |}.l i,!.ll,ri ie :iicl,
barr Liz ótilttll-1lla!llvzat a bclrlcti tlí_ilr|.
J

ilvitsltrLi,:. i:tl!l},

1-}

\,i-lg,", lr

icg,vzi1. iitl.jv t:;i lillrpiliri SZL,,tlt';

L,o,--,

1,tt,;"ltl.

{icrstetltn:lit11|.s.e!c lÓEj ll
Hlt netl rcrlclelkezurrk serrrrnilycrl 1;allírral. akkor a kórclrncz rrck jclgos az clr,árása az citrriiradt bérleti díjra. De ebben az esctben mincierrkijogosult az eltnaradt bórleti dijra. Az esetleges rirfbrclítírstpeclig igazolrri kell. rrlert ha tretrr. rlenr tudjuk a díjból órr,ónyesítrli,

ll

j,:,i,,:_"!,,,+r:,lit_j:rp___.,__,,r.:1r

:izllruoiili. lttlr.l.,, lllci,til_,,i l,: lttlott iti,]l ,li1,1l ,i;:,ll ll ir,":;;l :,lt:tt bó;,]i:li tlíi ,j: lrzt ].,:ii ,llólr
liltj!:l](:;1lli. ii kórc}rirczií tililriiitrrllii,ii:] nlr;ii\;j i;iut]tlig,,,.,,ll li,4 itl::.:rtiatli-ú.;z;.
l,

i

,...,;i

lgi:rt_qgrili e r Fercn c kí.ujj§ll
r\z rrcitltt irrgatlarrrészre a bórlcti tiíjat ki kcll tizetrti. clc csllli al<kor. lra a kérclnrcző
tuclja tulajdoni lappal, hogy rlettől rneclclig volt az irrgatlaIrrész a tLrlirjdorlában,

iglLzolrri

!4plr ! liiróné polgármester
Aki cgyctértazzal,lrogy az aclrrtt

irrgatliinra votratkozó bérlcti clíjakat l995 évtől szárnoljLrli ki,
az kelrctrr. kézt-elernel ésscl szavazztl tl.

(A képriscl(i-testtilet az előterlc,s.lé,ys,al 7 igelt,0 nem.szctl;ttzttltal, turlózkocltis nélktil cg),eíűrtelt és az altillbi halúrozctíothozía: )

203/20l4. (XI. 26.) KT
HATAROZAT
Nemecsekné Bertalan Anna 6446 Rém, Dózsa utca 62. sz:im alatti lakos bejelentése
Rérn Kozségi Önkonrr ányzat Képvisclóí-testLilete (ttlr,ábbiakblrn: Képviselo-testtilet) egyhang lag gy lratározott, Nemecsekrré Beftalatr Arlrra 644(; Rérrr, Dózsa utca 62. szám alatti lakcls
bejelentósét tuclomásul veszi.
A I(épvisclci-testiilet felhatalrTrazza ir polgárlnestert, a clecctnbcri l<épvisel -testiileti iilésrc az
enllítctt iricíszaknak az ingatlarlra bcszcclctt bérleti díjírtterjcsszc eló.

Határidcí:
s:

azonnali
Papp Imrénépolgármester
Határozatr l értesiil: kérelmez

Felel

l4.) |{:rpirentl
Az tinkornlírnvzzrti intéznlónl,cli órintósr,étlclnri, tii,{,\,érlclrrri ós
Szr5 bel

i

el (íl c

j

e

s.té s

I'apD I rnrénéptllgárrrlester
Ellencírizték az orrkonnányzati irrtózrnényeket. Az irrgatlanoknak kell tLiz, villárnvédelrli és
érintésvédelmijegyz konyvvel rer'delkezni. Ezerr felt-rl szabályzatokkal. December 31-ig kapturrk lratáricl t.

Xq!,,sneíi,,ll,*s

Cs

:;'.ttr.t:_s_t__t_t

Javasltrtlr. lrogy 1egalirbb 2 ártriílilllittal rcritlelkczzLirrk. hogl,tLii!ir_rlt l,tilnsztatli a kijvcti.:cz(i
iil rjscrt,
|'a p ll i_u_lí:qq lglgalnl cs ttJ
Aki cgl,ctérl LLzza|- hogy l<ér,jirrrk 2 lira_jíirllat(]t a t'enti lriiirlvosságok

kóz

t'el

rlregszLiIrtct(jsfc" az ki:rcrn.

cnlclésscl szavazzot,t.

(A képvi,scl -tasttilcl uz cl(ítarja.:,zlé.ssal 7 igcn,0 nettt.:zttl,ttzctlíttl. lctt,lózkotlti,y n!lktil cg.y,elértell é,s uz ul blli hul rozttttl! htl:ltt: )

I2

Rórrl Községi OrlktlrIniittvzitt i,,úpl,iselő-testiiletc (tovliblrilri<blrrl: Kúpl,isclő-testüict) i-:gyitlrrgúiag úgy lratártlzott, az iinkorrllányzati irrtézrrrények érilrtósvéclcirrri, túizvóclelnri ós villlirrrr,éclelrni t-elülvizsgálatára 2 1rrajánlatot kell kérrri,
A Képviselő-testület t-ellratalnrazza a polgártnestert sziikséges irrtézkeclésrnegtételére.
i

íatirricl

Felcl

í|zlnriirii
Papp Irnr"órté polgár-rncster

:

s:

l5.) i\irpirerrtl
Egr,éll

a.)

A l'énzii g},i It izottsrig tagiainak mcgviilitszt:isa

panp [mrénérrolgármester
Az írásos el terjesztést a képviselcí-testi,ileti tagok rnegkapták, Megkérclezenl a képviselcítestiileti tagokat a napirencllrez kapcsolódó kérdóseiket, lrozzászólársaikat tegyék fcl.
pírpav László iegvzíi
Az elcíterjesztés alapján a |,lizclttságbarr 2 ló képviselcíszercpcl. A kópviselcíknek bc ltclljelcrlteni az érintettségi.iket.A kópviselcí kizárásról bárrrrely képvisel javaslatárir a kópl,iscl testiilet dont. A bizottsági tagok megválasztása rrrirriísített tobbséget igérryel, azaz |egalilbb 4
képviselcítámogatása kell ahlroz, hogy a képviselcí bizottsági tag legyerr. Az elrrokot és a tagokat is a képvisel -testtilet választja meg.

Katusné Gulvás Csilla alpolgrirmcster
A képvisel -testiilet alacsony létszárrra miatt nem javaslom

a

képvisclcíkkizárását.

Ftlszenccker .Iánosné l<épvisclií

Javaslotn, lrogy a tagokat rle zírrjLrl< ki a szavazásból.

l'app ImrénéDolgármestcr

Aki egyetértazza|,lrogy az érintett képviselcíket ne zárjuk ki
sakor a szavazásb

1, az

a bizottsági tagok tlregr,álasztá-

kérem, kéztblerneléssel szavazzotr.

(A képl,isel -íe,ytiileí a.jctl,uslultti 7 igen,
uz ultibbi haltiro:alrlt hozta: )
;|S:/;1! Ll'.{)!t ,3_ .}K_
}iilltós kópn",isc í;Ii lii,r-Árii:;;i r"lii

()

nent szttl,ttzttítul, íurírizkoclti,s nélktil cg"l,clérleít é.s

l

.

l
({

,

_'r
A

'i- ... t : í}'í .,,.,'1,:a

.

t

L

\,.a,,Ja

|.

*

iiórn I(iizsé_rri Ortltonl-,litu,zitt i,.ólrvisclií-testLilcte (tovlib[rilll<blrrr: I(ól-rl i:iul(1-tcstiilct) .:t:_.ihlriig lag gy lratllrcrzott, Bobirr Arrilrtis ós Iiiss Liiszlti l<épviselilt a PérlzLigyi BizottslLg tagjairiak
tnegr,álasztásakor a szavazásbói riern zfujaki.
A i(ópviseltí-testiilct f-ellratirlnlazza a polgártnestert a sziiksé_qes irrtézkeclésrlegtételórc.

I,Ilrtáritl(í:

Fclcl(is:

aztltrtrali
Papp lrnróné polglirrncster

iJ
!-)

Kiss l,as;:lri l<éllyisc líi
Javatslotrr, hogy a jelöltei<rró1 trrirrclcrtki tnortdja cl a r,é}ettrérrvét.hogy
nem tátnogatja a jelölt szelrrélyét.

lii

rriiórt 1i!l1iilgndlt. r,lrgv

Pirrlav l-:íszló iegvző
Vélerrrérryetnszerint célszcrű a testLileti üló:icrr rtlegkérclezrri, 1rogy az óritrtcttek virllaljílk a
jelölést vagy sem.
K:rtu sn é G ulvírs Csil lir

irl prl l g:i rrrr es te

r

A jelöltekkel előzetesen egyeztettetrr ós ennek alapjárt kerül sor a jelölésiikre.

Bobár András képviselő
A jelöltséget vállalorn , de az elnöki tisztsóget rrem. lndokom: nincs pérlzürgyi végzettségernés
nincs rálátásom az önkormányzat gazclálkodására. A tagsirgot azonban vállalorn, az elnöki
tisztségre Kiss Lászlót javaslorn.

l(iss Lzíszló kónviselő
I(öszörrönr a megkeresést, szíveseri veszek részt ir bizottsági rnunkában. Cazdasági t,ógzettsógetn van, a vállalkozói területerr varr gyakorliitom. FIa a bizottsági elrriiki firrikci(l a r..ólernényezést foglalja magábarr, akkor vállalorrr a bizottsági elnöki tisztséget.
Parlrr Imrénérlolgármester
A módosító indítványom a bizottság nem képviselő tagsára vonatkozóan: Dr, Joó Lajos Miklósrrét javaslom a Pénzügyi Bizottságba külsős tagként.

Gerstennraier Ferenc l<ópvisclő
Egy kicsit nelrezrrrényezelTl. lrtl_gy g§t]gn a tér-rrrrltörberr a tijbbi képviselőt rtregkcrcsték, e,ngenr
nern. Mi alapjári rnerüit t-el dr. Joó Lajosné trcve a bizottsli_u kiilsős tagiiirrak tnegr,álasztásakor?
Fuszenecker .Ián osnó kérlviselií
Ez ügyben engem sem kerestek rneg.
Papn tnrre n0 nOtíaárn

Az alakrrló

|iléserr ellratlgztltt. hogv Dudás Lász]ót rre zár,itrk ki iL ltözi:letll(i]. ,-,-,",,' tlcttl (j tr_verte lttcg a rrálasztlrsokat. Igcrt. rrc zírrjuk ki (it. tle ttrást:;c zirr,|lrnl< lii. Giz;ikc a scgít:lúr:ót tc,la_iírnltltta. ígv osctt rá csctt í] r,lilits;ltiisonl. l-},icrt lcls(itLlliú pórlzil3r,i r,ólzcttsósgtI rr;ltLlcllic,,,,tk. Az

örrl<onllttryzati kiirryi,clós kclzc]ít a viillall<oztii l<iirryvoléshr:.-l. ígv cz is rrrellcttc:iztil. TisztírbaIl vatl a költsógvctósscl. rrrcgii:lcl(í tr-rclttsslrl rcntlclliezil<. c illeilctt llagy()ll ltllr1:,t,s,
l(:it lrsrré G u lr,:is Cs iila ir l l lol{il rrtlcster
elnrűrlt l0 évben a tiriu közéletéberr milyen szinten vett rószt'J Közéletberr sctrrtrrilyetr szerepet nctrr játszott, a falu polgirrakónt semrrrilyetl rettclczr,éllvell llclll vett részt.

Az

|1

ii_il.,il *:tsz tr_u: :r: |,

;

j,i:

glirtttcstcr. cloli:oziltt ir ]lci,,i tlrklrr,éksziil,-ctkc;rctrlói. :.--ú5zt vcIt ó:; i,cs;: ll liij;,:Úl,_:Llli.lil. _jtllillltt,
illozog a fiatalok kijróberr is. I(órdós: kirc vatr szLi}<sóg az crtlkorirritttyzltttlál'.' iig1, ktin_vvcl(i
koll, vagy egy tilyarr szctrróI1,, aki cg1, más szerrrléiettcl közclíti nre_q az ijttkornritr,5,zttí 1lónzügyeit? Az elrnúlt ciklr,rsbaIr nenr volt pénzügyi bizottság, az előtte levőberr peclig volt.

§erstenlrririer Fercnc kérlviselő

Err ú_uy _{otrciolcltn, ltogy trcttt cgy kiirlyvelőre van szüksóg a Pérlzügyi [3izottságlltltl, tnert arra
yatr etnber a hivatalbarr, Sziiksé_g .",atl azottball eg},oly,an agilis crlberre. aki tlttlttitrosan ttltl7oga pályázatligyelésberr és t-el tuciná pörgetrri az iitrktlrt-nlrrryzatot. Az. úljcliilt rrerrl igazár.
vett részt a lrelyi közéletberr az elrrrúlt óvekbcrr. r\ bizottság javaslattovci szerv, az ajirnllrsa
alapjárr lT oz clörrtést a képviselő-tcstület.

katusné Gulvás csilla képviselő
A bizottság létszáma azonban bővíthető lenne, mert alacsony létszárn esetén, ha valaki akadá|yoztatva van, neln határozatkópes az ülés, A bizottsági segítségetazotrban DLrdírs László is
felajárrlotta, ugyarrúgy, tnitrt clr. joó Lajosrré. A nagyobb lótszárn esetétr elkerlillrető az esetlcges lratározatképtelerrség.

Sere Agncs kérlvise!ő
A bizottsági ülésen bárki rész vclrot ús hozzá is szólltat.

Fuszenecker Jánosné képviselő
Nem támogatom a bizottság létszámának növelését 5 főre, mert akkor már minden képviselő
benne lenne. 5 emberrel nehezebb egyeztetni, rnint hárommal.
Katusné Gulv:ís Csill:r képviselő

Mi történik, ha

nraracl a 3 fős bizottság, és rragyorr rr'eg kellene beszélrri valatnit, cle 2 fő rrerr-i
ór rá? Itt a segítők létszárnárrak bőr,ülósórijl ler-rrre szti. Lehet, lrogy a polgárrncster asszotrynitk
van igaza, cle tuclotrr, hogy Dudás László rrrilyerr j:Lvaslatokat tctt az cliiz(i ciklLtstratt, rnilycn
rossz döntéseket akadályozott rrreg. Az ő segítsé*uérellagyol1 rlagy sziiksé,{ 1cttrlc. Nagyor
aktív volt a falu életéberrtrrirrcl az itjúság életében, rnirld peclig a spor-tbatr. Nag1,orl sok péltllrt

hozl'atnák mellette, díjazást sem vár ófte, Nern értem, mi ez a nagy ellenirllás a szernélyér,el
kapcsolatban. Ez egyfajta gesztus lenne a testület rószéről Dudás Lász|ő irárnyába. Most jelerrleg egy persona non grata a testület szernélyéberr.
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lriztlttság ]étszírrniinak nór,cjú:ló| 5 fcjrc. .J.tvttsltlilr. s;liirraz;lt_tIrk arról,
htrgy §fi1,{1sc-c il ltú,llvisclti-tcstiilct rr biztlttság ]ótszírrrllrt 5 liirc. A1.1i cgyetórt a rtrócltlsítírssa1,
kórcrn. kózf'el cnleléssc] szavazztltt.

Ett setn

tát-t-ttl_9litotit tr

(;1 lrópvi,;cl(í-ta.s,t|ilat u.jttl,u,slutlrtl

uz ulúbbi lrulcil,tlzttltll lto:ttt:

5 igan. 2 natlt .y:ttl,tt*ttlíttl. tut,íó:fultltis tűllitil c::.l,tt(irt(/l

)

t5

I(órn l(ijzsógi ():l}itlrrtriirrvzat liópvisciő-tcsiil]r:'l; (tovirbi,liakbarl: i(ópvis-:iij-tc:;tLilct) c,gvlrarrgúlag úgy határoztltt, a Pótlziigyi Bizottsitg }óts:,:lrnliit 3 tiíről tterlr rlijvcii 5 lijLc.
A I(épviselő-testiilet t-ellratalrnazza a polgártnestert a sziiksógos irrtézkcclésLrregtótelére.
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Rolr:ir Antl riis kítrviselíí
Nlirrcteriki tisztátlarr vzltl ztzza\,lrogy varr c_qy rerrclezetlerr clolclg Dudirs Lírszló ós a jelerrlér,cík
kozott. Ezórt trenr lerrrre lrelyétlvaló, lra ez a fcsziiltsóg Duilirs Lászl(l bizottsági taggá tortérr
megválasztása esetén megnraraclna. Etr úrgy gonclolotrr, olyan bizottságot kell létrelrozrri,
rnelyben nirrcs í-eszi,iltség.En most rigy érzenr, hogy ez a forró viszony nincs retrdezve, és
miután emberek vagyunk, alrl-roz hogy a clolgok renclben legyerrek, fesziiltségrnentes tnunkára
van sziikség. Ha elnberileg ég a leveg a bizottsági tagok kozott. akkor rrern mrikoclhet jól ez a
tn

utrka a bizottságbarr.

kiss László képviselíí

Mirrderr képviselcí-jelolt rnegfogaclta, 1rogy rrregválasztása esetón a falr,r érclekcit tartja szem
el tt. Ha egyrrél tobb enrber irányítja a dolgokat, az Ileln sziiljó végereclmórryt. Azt kcl1 rrézni,
rni a í-alu érdeke. ltt cissze kell fogri, a kiilscís enrbereket, akit szítják it ttizet, ki kell szorítni,
lrogy lássák, egységes a képvisel -testi.ilet.
I,(atusné Gulyás Csilla képvisel
En pont azért íillok ki Dudás LászI mellett, tnert szerintetn ez elobbre vintre minket és ez a
falu érdeke is. O nern gátolrri akarja a munkárrkat.

Gerstcrtntaicr Ferenc kópvise líí
A polgírrrnester asszony azt tlotrclta, lrogy akkor tuclutrk egysógescrr clolgozrri, lra egyLittrntikocli,irrk, norn peclig széthúrzr"rr-rl<. I(orábban .iil l<apcsolatclt írpolt rrrirrclerlki a Lacival. tnclst pedig kiilscís embcrek hozzá|< létre ezt a fesziiltsóget kclzte ós egyesck k ziitt.
Valakinek az sérelmes, hogy Duclás Lász| bentre legyen a bizottságbarr. Javaslorn, lrogy rendezzék az érintettek a problérnás dolgokat. Mióft jó egyesekrrek, hogy ftirjrrk egyrnást? Valaki
csak kreálja az ellentéteket.
a lr.ó p r,i s cl íí
r,álasztásolt utátr DLrclíi:; !,á:;zl(l grirtLrlírlt a F,olgáflllüst,;rirel<. aki tclirjánlottlr a segítsógút. clc azt lr po!g;lrtncstcr í_lsszl)ll\| ilcitl iilqili[ltl r:l. !,}li l]trtlli:l Líisz}ti lrcl<criillretrle a
bizottsírgba. tt,tcgsz[inhct ez lr szótli rztis, Trtcl.,ttlli:lf)l,}1 szcl,il-}t a jclelllcgi .icli,iicklicl DLrclírs
Lász1(lrral< rlirlcs ktlrttlil<tusir. i\z órirrtcttclrtt,:]i li ktritlliktirs lc ]<c]l l,.|l(il|;i]li rrrirlúi cl(ibll.

K. .rtqs_ug{i.ulr, :ls;Qrl!.l

U_uy tr-rtlorli, Irtl3y it

!-uszenccker

.l

iinosrró kópvisclii

Ha Duclás László itt szeretett voltra lenrri a képvisel -testtiletberr, akkor jeloltetirctte voltra
rrragát képviselcírrek. Szcrlrély szerirrt ttckctrr vcle sctlltrrilyen probléIniltrr ttincs. Errrberileg
kc<lvelctlr, cle tlct-tr tentre tntlst jtit. ha benttc letltlc tt bizottsá*qbtttr, Ossze tlcrl lclrct vclc veszni.
l,itatl<ozrli r,,iszottt i[err. Ett(il lirggetlcIl|il a |],jtJ]llÚivót llclll tiilritlgltt(ltrl l l.iztlttsáíIba.
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1 lÍ,_:rl;s tcl:
rrr,z- e]l1ll:lIl;,i,;Il:i,: figr,cictrii;cr,ótelórtll .:lli,.isirlt-t,t jiiss Lllsz,irit ll 1ri.,,l ,:,,lli. cit,iijl<ótluit. iv,1 ir-rtlill l:
kópr,,iselő-lr.:lii]ct t:ci;t z,árta ki a.jcliiilcj,.t_:i ír szlri,iizlis[ltjl. a _ieli;lt 1:izrli::;il:ll iii*gir]i is szltvilljltltttralt. :\i,:i cg;,,ctórI í\z7,Lll.lrogy Kiss L,ásziti lcgl,crr lr |'órlz|ig1,,i l)iz.lttsírg uirlijltc, kórcrrl. kózi'
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szitv ltzztl tr.

képvisclő-testiilet 6 igen,0ltent szttl,ctzctllal. ] íurrrjzkrltlti,s ntc!!ctl egl:clérteílós az uItíbbi

hul tit,tlzctt tlt hoztct : )
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Rérrr l(ozségi Orrkorrrrányzat l(ópviselti-testiiletc (továbbiakbair: I(épvisel -testiilet) cgl4ran-

girlag gy lratározott, a Pénziigyi Bizottság elrrokévéI(iss László képviselot i,álasztja rrreg.
A Képviselcí-testiilet fellratalmazza a polgármester a szi.ikséges intézkedésmegtételére.

:
Felelos:
Határid

azonnali
Papp Irnrénépolgármester
Határozatr 1 érlestil: Kiss László képvisel

l)arln Imrénépolgárntcster
Az ellrangzottak frgyelernbevételével javaslorr' Bclbár Arrdrást a bizottslrg tagiírnak, Miutírrr a
képviselcí-testiilet trem zárta ki a jeloltekct a szavazásból, a jelolt bizottsági tagok is szavazhatnak. Aki egyetéríazza|, hogy Bobár Arrclrás legyerr a Pérrziigyi Bizottság tagja, kéretn,
kézfelemeléssel szavazzon.
(A képvisel -íesliilet 6 igen. 0 nent szctllttzctííal, ] taríózktlcl
hul rozctltlt hozíu: )
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mellelt eg)aíéríeltés uz alcibbi
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Rérrr l(ijzségi Örrkorrnárryzat I(ópvisclií-testiilotc (továbbiakbarr: llépr,,iscl -testiilct) egyliarrgirlag rigy határozolí, a Pénziigyi Bizottság képvisel tagiának Bobár Arrclrás képviseliit választja rneg,
A Képvisel -testiilet fell'atalrnazza a polgirrtllester a szi.ikséges irTtózkcclós rr-regtételére.

Határiclcí:
Fclcl s:

azonnali
Papp lrr'rórró 1lolgítr-nrestcr
IIatírrozatrtil ór,tcsLil: I]tlbírr Anclrás kúl,i iscl(i
]'ir

lr|i
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Az ellraIrgztlttak tigvclerrrber,ételór,cl _ill,,.lrs]t,,trr clr..Ititi Lajtlsrlót a biztltt:;lirl l<irlsiis tagjlirrlrk.
Aki egyctéríazza\,litlgy clr. .[tió Lajtlsrló lcgycrr a Pérlziigyi Bizottsítg trcttr képl,iscl tagja,
kérem, kézt-elemeléssclszavazzon.

(Á képri^salrí-lc.ytiiltt 5 igcn,2 natlt s:ttl,tt,ttlíttl, tut,lózkodtis nélltiil cg,\,aí(rícllé^: ctz altillhi
lttttt?l,tl:ttl rll I i()zt(l : )

l7

Rórn l,.(jzsulgi Otrkonrltinyzat liópviscl(i-tcstiilctc (tovlibbilli<barl: iiűpvisclő-tcstiiict) cu;,iiatlgúllag úrg1, lratárclzott, a Pénzügyi Bizottslig rlcrrr képviselii tagiírrrli1.1 clr. .loó Lajos Miklósrlét
válaszda rncg.
A l(épviselő-testület fellrataltnazza a polgárttrestcr a szükséges irrtézkedés rrrcgtételóre.

Határiclő:
Fclelős:

azonnali
Papp Inirérró polgárrnestcr
Határozatról érlesül: clr. Joó I-rrjtls N4iklósnó Pénzügyi Bizottság rrcrlr képvisclő tlrgllr
b.)

A FIungcrit Zrt. levclc

papp Imrénérlolgármester
A Hungerit Zrt. Szőban megkeresett bennünket, hogy a telepre vezető utat felújították.A íblúiításlroz a képviselő-testület hozzájárult, de arryagilag nern tárr'ogatta a beruházást. Az erecleti kérelerrlben nem kértek anyagi llozzájárulitst. Most levelet írtak, hogy az ötlkonnárryzat
ezen beru
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ázáshoz anyagil ag tud- e segí tséget n lrj

tarr

i.

Gcrsterr nra i cr Ferenc kérlviselíí
Ezt az utat csak a cég 1rasználja, rrriis szitlte serrki. Arryagi lrelyzctiirl}l pcclig trenr engecli
lro gy lro z;láj árulj uk el' lrez a berr"rlrázirslroz.

trre_e,

paprr Imrénérlolgármester
Kérem, lrogy a képviselő-testület ezt a tájékoztaíást vegye tudomásul.
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c.)'I'ir i ékoztatás ta rtozzíso l<ró l

Papp Imrénépolgármester

A

1lolgiirrrresteri átadás-átvétel irataibarl szercpelt a tirrlírsok listírja. Az abbarr szercplt'i tlagyobb összegek közül egy ftí befizette a tartozását teljes egészéberr,a szolgálati lakás bérlője
is folyarnatosan fizet. A másik szolgálati lakirs tarlozója is részletokben, havi 20.000 Ft/hó
összegberr tizeti rTreg az elmarerclását. .Ielcrrleg ccldig jr-rtotturrk a lrátralékok belrajtása ügyébcn.
I(érern a tájókoztatás elfogaclásiit.
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elrr-rúlt |iléscrr beszéltürrk rtiilt, ittlgy irz [cl(ísck Napjának tncgrctlclezósórc viss;:atúr,r,irrk. r\

trrai nappal vatr a szirrnlánkorr 3.624.000 Ft. Ebben betrire val) a szociális tűzitapál;lázatoll
elrryct1 iisszeg, továbbá az ivóvíz,ll,tirlősóg-javító progratn()ll l1ycrt 1.000.000 Ft, ttrclyct.iirrlirlir
végéiglraszrliilltaturrk. A tnai nlt1.1cltt lrróg rrrcgórliezett cgv 147.()0() Ft-os köztemctési sziitltlit.
rtlcly,ct ki l<L;l] fizetrri. A közl,illrglítíis szl'irnla rlrcgközclítőtcg l.(iíX).()()(} Ft. Ezerl lcliil a bórckct és a scgólyeket kell ebből ltitizctr-ri rrlég.
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íqv ricccttiilcr- i9-óri l:,:l|iltie

i\z

st,l,,

Icitiscl.: N1,1l_jli rcll(l,,,i1\,úllvlc iiss;zcsr:il _l,t{) tj'irc s7:lltilillt,it lr iii;l;,lóg ]il,. ]0(}.{;iiil Ft. i', _jeie
i..,l(i:iei< Nlr1l"jl, l,L.i,tlc;1.\,jllv tttcgittt,lti:ll'lt.

,,,-

icgi altvagi hciyzct alal;jiirr tlcttt.ii,r,llsi,.,tl , iiz

lviis Csill:t alrrtl}gli rnr csttr
A barrkszárnlárr levő összeget ki kcll íizetni, ezt követőcn l1eln tnarad arrnyi pénz a szárnlánkorr, lrogy a rendezvényt rrreg tucljr-rk szerl.eztti, így nern jarraslotrl, hogy az Idősek Napjírt
i1yerl arryagi helyzetbe1-1 megszcrv czzűk.
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l,óni, Dolgiirnrcstcr

Aki egyetért azza\.lrogy a 2014. óvbcit az

Napját lttrl,a_9i filrrás hiiin,va lniatt trc ]<eriilszavazzon

lclősel<

jörr megilirdetésre, az kéretn, kózt'clcrrrelósscl

(A képvisel(i-tesíijlet 7 igen,0 nam s:ctl,ttzctílal, tarl(lzkotlti,s nélkiil ag),eléríeítés uz ulciblli
hutúrozctíot hozta: )
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Rérrr I(ozség Onkorrnállyzat I(ópvisel -testiilete (továbbiakbarr: I(épviscltj-tcstiilet) e_syillrrlg lag, a2014. évberr az Id sek Napját a koltsógvetés rossz helyzete nriatt trenr retrclezi trlcg.
A Kópvisel -testtilet fellratalrnazza a polgiirlnestert a sziil<sógcs irrtézkeclésrnegtótclérc.
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Határid

Felel

azonnali
Papp Imrénépolgármester
e.) Tá i ékoztatírskiizmu
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Pirpp Imrénépolgármester
Decetlrber lrórrapban el kell kiiltcrli a koztl,turrkaprograll] ltcretébcrr 612.000 Ft-ot, mcl;,ct a
rnunka|igyi kozponttól. Talajrnarót, f[írryírót és kerli szerszátltot kell ezerr vcnni. Ezt cl kell
kolteni és clecernberberr kell r,,clc elszátrrolni. Talajtrraróra 500.000 Ft-ot kcll fblclítarli.
Gersten maier Ferenc kérrvise!íí
Meg kell nézní,lrogy kézi vagy gópi talajrrrarót kell-e beszerezni.
P:rrltl I mrénépolgiirmester
Akl<or a talajrnarótbeszerezziik czert az liron ós nregr,ásllrtrl_iuk az egyób eszlitizijl<t-,t is;. A tavtrszi ]<(izrnutlkaprogramra mtir t-c1 kcli k :;zLilni, hiszeIl lr l._rlnll1ltt.,,cllió1l,1cló:lc allrp_iírrr lr ilijztnunkallrtlgratnba tijbberr ítrgnll< tltllxlztri. Így teriiictct ltcll kcresrli. Vatt cgy,i.:ii;:,:l ,:g_r,llcl-.tlL.
rtls tr:rt-ilct" rrrelyet rlrúivelós a]li ],,:lr,,:t vtltttti.

i"*:-rll g"D,i._dl
r\z cclcligi szabacl tcriilctcket rrliivcló,s irlír 1eirct votrtli és akitor kózirnr,rrrka-igótr,r,cs riiir,órlyckgt
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tclii]ctckct kitisztítarri ó:l lr tlliit.,clóst.itiv lc ntcg. ltell !:cz,tlclti. EzzcI kapcsolatos tírjóktlztatót kórcrrr tLrdornásul vetrtri.
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l9

(,.} lir1

ir.,l.r,.-,

li;-t,.,:lrilt, l tt íi'iiIkrl:t,íi';;,,,,i,,,/i, li!,! ,",ll' ,i't,iít'. }

lli:c t, u,l'l

l 1!.]i!lr: l l ry

PaDll l nrrérrépolgírrnrster
Fetter Máté kérelrnet rryúrjtott be, lrogy az onkortnítrryzat clíilo rqáról a fákat kitisztítar'á. Szeritrtetrr, l-ra ez otrkorrnárryzati tLrlajclorl, akkor tretn szabacl errgeclr-ri a tisztítást, tnert azt rrli is ki
tr-rcljuk tisztítani. Vólenrényctn szerittt a kórelrnet utasítsr"rk el. Aki czzcl egyetórt, ltórcrl, kózfel em el és sel szilv azzotl.
(.4 liépvi,;cl(i-ta.stiilat u.jttl,aslttIlttl

uz altibbi haí rozetttlt

7 igttt,

()

nctlt szrltctztt/lul, lut,ltizkrltlti.: né!ktil egl,tléríaíltis

hoztu.)
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Fetter Máté fakivágási kérelme
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Rém Kozségi Onkorrnányzaí l(épviselci-testiilete (továbbiakban: Képviselcj-testiilet) egylrarlgűrlag gy lratározott, Fettet, N'látó rrkormányzati irrgatlatrotr lcl,tj fa kivágási kérelrrrót - a
szonyok ti sztázatlan sá ga rr"r i att - nem tárrro gatj a.
A I(épviselcí-testr-ilet fellratalrnazza a polgiirtrrestcrt a sztil<sóges irltózkeclés rrregtótclórc.
tul aj dorrvi

Flatáriclcí:
Felelcís:

azotrtlali

Papp Inrrórré polgánnester
Határozatr l értestil: kérelrnez
e.)

ui kormányzati funkció felvétele

polgármester
Bapn Imréné
Uj konnányzati funkciót kell f-elverlrri az cinkornrányzat torzskclIryvi rryilváritartástiba. Ez a
,,kietnelt állarrri és olrkorrnányztt|i rctlclezr,ónyek" a rllírsil< peclig a ,,l< zrrlr_ivclíjdós- ltlrgvtltlll-trryos kozosségi kulturális órtéltek gonclozása". Fell,ételLik azórt irrclol<olt, trrct,t aklitli,crfc a
jogcílrrre lelret kor.yvelrri a liiiltsógeket. I(óretn, lrogy az úrj korrnárryzati turlkciilltat a tiirzskonyvi rryilvárrtartásba vegyiik fel. Aki ezzel egyetórt, kéretn, kelzt-elt-rrrelósscl szarrazztltr.
(rI képviselóí-testiilet a javuslaííul7 igcn, 0 nem szctl,ctzctííal, íurtózkocl s nélktil cg,eíéríelté"s
uz ulábbi huícit,ozcttot fulzíu: )

20

i(ijzségi OrrktriI j)ítIlvzlii 1,,cl,r,:scl(i-tu:ltt-ilclu cgvltlrriliillg {rgl, iilriltt,trz.,rtI. ilt,gi
clccctltbcr l. rlapjiltól az aláb[lill}i :rilcfillt rlrticlosítjii a kortnlitlv;:lti tirrrltciókat:
Nl cgler,íi l<tt rtní nvz:rti fun kció
RÓrr-r

Szírma
01 l l30

0|1220
0l32lO
0l3320
013350
016010

-i) i4.

Megnevezése
Onkorrr.árrl,zatok ós onkorrnányzati hivatalok jogalkotó és általirrtos i_uazgatási
tevókenysóge
Adó-, vám- és jiivetlóki igazgatirs
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Kozterrlct -í-cnrltart/rsésrnrikocltetós
Az orrkornlányzatí r,agyontral való gazclirlkocllrssal kapcsolatos t-clailatok
Országgytilési, onkormányzati és eurtipai parlarnenti képvisel r,írlasztíisoklroz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Rovid idtítartarn kozfoglalkoztatás
Starl-murrkaprograln,télikozfoglalkoztatás
Hosszabb távu l<oztbglalkoztatás
Országos kozf-oglalkoztatási program
Kozutak,lriclak.alagutal<iizemeltetése,fetttltirrtástl

0i6020
041231
041232
04IZ33
041236
04_5l60
051050 Veszélyeshulladékbegyííjtése,szállítása,átrakása
064010 Kozvilágitás
06(l020 Város-, kozséggazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Csalácl és n véclelmi egészségtigyigondozás
074032 Ifiriság-egészségiigyi gondozás
08l030 Sportlétesítmétlyek,edzcitáborokrr'ikocltetóseésfejlesztése
082042 l(onyvtári állorrrírrry gyarapítása, tryilvátrtartása
082044 l(onyvtári szolgáltatások
084070 A tlatalok tiirsaclalrrri irrtegráci(lját segít struktútra, szakttlai
lesztóse, rrl kocltetése
Ór,oclai intózrnórryiétkeztetés
Iskolai irrtézrnér'yiétkeztetés

0960l0
096020
l06020
l0705l

szolgáltlrtírs fej-

Lakást-enntaftással,lakhatássalosszefiiggóíellátások
Szociális étkeztetés
Ú.j kormányz:rti funkció
Sziima
N{egncvezósc
0l6080 I(icrrleltírllamiós(jnkorrniu]}/zittircrtclezvóirycil
082092 l(cjznriivcliídós- hagyotnílt,tytls liiiz(issógi, krrltr_rrírlis órtókeli gill:r_ltzítsa
'[ii rlerlilííktlrnr;illt,;ritti fu n liciíl

Szlinrlt
1070,í,5

í,\'trtlintytzósc
F-alugorrtitttlki, tarr,"-irgonclrloIti szolglrltlrtiis

Határi<lcí:
Felel s:

azotrnali
Pallp Inlrérlépolgárrrlester
Határozatról órtes|il: - gazclálkodás, lrelybcn
- t\l! Ali. l(ccskcrrrét
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Kiss László képviselíí

A

szentryvízelhe|yezéssel kapcstlliitbatr tnegkeresteln az egyetetnet és ígérctctar1tak arra vonatkozóatl, hogy kiildetlck az orrkttrtrrátryzatnak egy anyagot. Ebben szcrcpci egy esctlcgcs
pályázatírás és anttak mettccizselósc. Atnennyiberr a kúpr,,isel -tostLilet dorrt az cg,viittrrriil<otlósrol, akkor lehet egy szetnélyes találkozásorr a részlctcliet rrregbcszóIrli,
Egyéb. Javasltitrr, hogv a l<(jzrntrrrkírbatl részt,,,er,(íket bizonyos icl(íl<iizotrl<órrt s;rotlclírztassltk
rneg. Nagyotl kellemetletr szártlcl11-1i-.t [Iz, }rogy cgyos kozrrrr-rrtkítsok rnLttrkaicl bcrr szcszesitalt
íogyasztarrak. Ez nagyoll rossz fériyt veí az orrkornrárryzatra ós a képviscl(íkre.Abbarr az esetben, lra eztbevezetjtik, rerrréllretcílegvisszaszorul a szeszesital fbgyasztás rnunkaiclcíben,
A kozmunkába való bevonás gyakorlatát szeretném megismerni, mert az utóbbi icl ben rragyon sok helyr l jcitt visszaj e7zés,lTogy csak egyesek kertilhetnek be a munkaprogramba, lrolott cík is szeretnének ebbe bekcri,ilni. Sokan sérelrrrezik, hogy régóta itt élrrel<, cle vantrak
olyanok, akik rnost koltoztek icle, és azok rnirrcljárt bekeriilrrek a rertclszerbe.

Fuszcnccker .l:í nosné l<épyisc!íí
Egy rnurrkahelyi baleset csetóberr sokat szánrít, lTogy az érirrtctt flogyas;:tcltt-e alkolrolt vllgy
Seln.

papp Imrénépolgármester
Azigényl kr l készítiink egy nyilvántartást, és annak alapján tudjuk, hogy ki az, aki szeretne
bekeri,ilrri a rendszerbe. Vannak olyanok, akiknél muszáj 1 hónapot biztosítani, hogy jogosult
legyen a segélyre. Most volt egy induló prograln, amikor icleszóltak a rnurrkaiigyi kozporrttól,
hogy kell l0 fti, akiket rneg kel1 kérdezrri, hogy elr,írllalja-e a prtlgratnot.
Katusné Gulvás Csill:r alntllg:irrn estcr
Akkor tájékoztatiri kell a képviseltí-testLiletct utóltrg, lrogy volt cgy i1,,,;tt !}l,trgl-illll. óS kiltct
1elretett er-re beltívrri, Így lerrne irrfbrrnációrrk és tr-rclurrk tiijókclztatilst ld rti t-cl l,}lel,iilii l<ói,ilóscl<
esetén. I(ériink egy névsor1, lrogy a kovetkezcj icl szal<ban. ki ltz, aki :izltl;tlril j i;lt,.:t üg.\, csL:t l cges tnunkaprograrnrrál. A szordát peclig haszrrálrri kell.
Papp Imrénépolgírrmster

Az eddigi gyakorlattól el lehet térrli, ezt kovetcíerr a képviselcí-tcstr,-rletct tírjékoztatni fbg|Lr}r az
érintettekrcí1.A 1istát pedig a kollegarlcírrélrneg lclrct tcl.:irrtcrri a gaztlálktlclirsolr, Attrctlttvilretr
rrirrcs tcibb kérclós, hozzilsz lás a n_vílt képviscl(í-tcstiilcti iilóst 1iczírrtlr;l.
(^.l
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