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JEGYZ6KoNrv

mely k6sziilt Pula ig Onkorm 6nyzat6nak I{6pvisel6 tesnilete 2018. hrs 29.- 6n
(szerd6n) 18:00 kezd6d6 nyilvinos testiileti tiLl6s6r5l.

Faltth6zAz iil6s helyszine:

Jelen voltak: Istvfn Bdlint, polgitmester
t B al6zs, alpolgfrmestet

Piller nc, k6pvisel6
Szinesi

3 Pula

vagyon

rnaBszter aljegyz6

Meghivott vend6gek -

Lakoss6g ft,sz6r5l:

Szenger Iswin Bilint polgirmester rit koszontcitte a megjelenteket, rnegillap
vel a k6pvisel5-testtilet 4 tagtra koziil rt k6pviser6 jelen vc,ri.

Polgdrmestet rir el6 )sztette a napirendet, mivel m6dosit6si javaslat, ellen
Onkorm6ny zatinak k6pvisel6 - teslii,lete a naptendet 3 iE,tkezettigy Pula I(i

ellenszavazat 6s tatt6 n6ikiil kiilon szimozott hatiltozat hozatafan6lkiil elifi

1 Szociili tfizrfa p 6ly 62 
^thoz 

val6 c s atlako z 6 s

Pula I{ 2019 - 2033 id6szak6ra v onatkozti GordtiLl6 Feileszt,5si

el6zetes lnyezese

sz^vazattal,

a.

2019. 6vben kotelez5en elv6gezend,6 zmu-vagyon

hatirozatklpesseg6t,
a testiilet

nem

4 Egy6b



p hly 6z atho z v al6 c s atlakoz is

EL6terjeszt6: nger Istvin B 6lnt polg6tmester

g6rmester rir ismertette a napirenrlet., majd hozziltette.

citommel veszik a t6

sztiks6ges a csatfakoz6s, ezt ig6nvli a falu lakoss6p;a,
:at5.st.

t.

Szenger Istvin Bdlint
szednt mindenk6ppe

Piller Ferenc ki k6rdezte, hogy van-e valamiJyen szelekt6l6s a
eseteben (p6ld6ul1ov alapj6n),vagy alijelentkezik az megkapja, mint a Laval

Holczer BalSzs ter irr hozzitette, hogy a tavalyt 6vben is
olyanok jelentkeznek,
jogosult volt16.

a pLlyizatt kiir6s felt6teleinek nern feleltek volna

Szinesi Erna aljegyz6 asszony elmondta, hogy els6 l6pi:sk6nt a p6\y6zata,t
onkormdnyzatnzk, rendeletben lesz szabdlyozva,hogy rnilyen m6don 6s kik k

Polg6tmester rir ta, hogy tavalyr 6vben mivel a szocidlis keret
cinkorm6ny z at v 6s 6r olt on f6t, igy tobb tilmogatasttudott nyriitani.

AIjegyz6
jogosult

rn6tt6k6t.

asszony hoz
a kcizponti

tette, hogy az cjnkormdnyzat az ider 6vben 1g m3
dszer sz6rnit6sa alapj6n, mely k6t mutat6 t vizsgillva

Polg6rmester 6r elrnon , hogy v6lern6nye szerint az idei 6rrben is fog tudni v.isd
onkorm6nyzat saj6t te

Szenger Istv6n B6lnt

6,s ezen feltil is fognak tudni t6mc,gat6st adni

fmestef
hozz6sz6l6s nern
felteriesztette.

tt el, 
^

Jelen l6v6 k6pvisel6- ti tagok sz6rna:3 f6
D cint6shoz atalb an rE szt 6ksz6ma:3 f6

6t, rnivel a napirendi ponttal
szoci6lis t1zifa pilIy6zztthoz

kapcsolatosan

va16 csa

Pula I(ozs6g onkormanyzztilnak k6pvisel5 - testiilete a naptenddel kapcs
szavazattal,0 ellenszavazat 6.s 0 tart6zkodfussal az al6bbthat6r<>zatothozta:

Pula Kozs6g Onkorrnilnyzata I(6pvisel5_testiilete a
"Csatlakozhs a szocidlis ttizifaptogtamhoz,,
napirendi pontot rnegtfugyalta es a napirenddel
kapcsolatosan a kdvetk ez6 hat6tozatot hozta:

Pu / t /201,8

v6lem6nye

r6s:zorul6k is

zat elblr6l6.sa

6vben.

lett volna Ll6,s, ha

de mindenki

lI beadnia az

pnal< ell6t6st.

6 volt 16, az

tirnogat6sn
totta meg a

{tztf6t az

6bbi k6td6s,

sizavazasla

anr 3 lgen



Pula Kozs6g finkorminyz^tilMk I{.6pvisel6 _ testii,lete
a telepril6si o4kormilnyzatok szociilis c6hi tizel6atyag
vis6rl6shoz kppcsol6d6 kieg6szit5 t6mogat6,s6ra kiftt
p 6Iy 6zat6ra p 6ly 6zatot nyfj t b e.

Ig6nyelt tizelS: 18 m3 kem6ny lombos fa 14.000._
Ft/m3 + Afa

A k6pvisel6-testiilet a tfimogatilso:n feliil a p6Iyazati
kiitds szerini sai6t for6st 22860-Ft.1- Afa 6sszeget azz

onkorminyzat 2018. 6vi kolts6gvet6s6nek szoci6lir;
juttat6sok el6tr6ny zatLnak terh6re biztosiqa.

A k6pvisel6-teshilet v511aI)a, hogl' a szoci6lis c6lilL

drzifiban r6szesiil5t6l ellenszolgiltat:A,st nem k6r.

Felel6s: Szenger Istv6n B6lntpolg6rrnester

Szinesi Etna Eszter aljegy z6

Hathid6: 201 8. augus ztus 3L.

2. Pula Kiizs6g 201 2033 idflszakhta vofl^tkozl Giirdiil6 Fejleszt6si
Terv6nek e v6lem6nyez6se

trl6ter1eszt6: t Isv6n Bilint polg6rmester

Szenger Isw6n B6ltnt
nagytl,szt a megl6v6

polg6rmester rir ismertette a napirrendet, elmondta, ho
ndszerek katbantartisit.

et6terleszt|.s szerinti el

Szenger Istv6n B6lint polg6rmester ,t, mivel a naprendi ponttal kapcr;ola
hozz6sz676s nem ha el, Pula I(ozs6g 2019-2033 id6szark6ra vonatkoz6 Gcitdi
Terv6nek el6zetes v !s6t szavazdsra felteri es ztette.

Jelen 16v5 k6pvisel5-tes i tagok sz6ma:3 f6
D ont6shoz atalb an r6.szt sz6ma:3 f6

Pula I(ozs6g Onkorm6n k6pvisel5 - testiilete a napirr:nddel kapcsolatosan 3
s z av azattal. elfens z av az a 6s tart6zkod6s n6lktil elfogadta a v Elemlnyezlst

y ^ tervezet
javasolta az

san k6rd6s,

5 Fejleszt6si



3. Pula

vagyon6ft6

F,l6terjeszt6: Szen

Szenger Istvdn Bdlint
szednti elfogadilsdt.

Szenger Istvin B6lint
hozzasz6las nem

Jelen l6v6 k6pvisel6-tes
D ont6shoz atalb an r6szt

Pula I{cizs6g On
szav azattal. 0 ellens za

Pula

ME
vizikoz
megt6

kozs6g Onkorminyz atinakk6pviselli - testiilete a

Krizs6g 2019-2033 id1szaktavon atkoz6 Grirdiil6
t6si Terv v6lem6nyez6se" cimii r:l6teri eszt6s t

tfugyalta 6s a kovetkez6 d6nt6sthozta:

I{ozs6g Onkorm6nyz at6nakk6pvisel<5 _ testr,ilete, mint
1. 2. s orsz6rna 1 1 - 1 1 420 -1 -00 1 -00- 1 3 pula iv6vb ell6t6.

mint az 5 5. s orsz imri 21 -19 19 6 - 1 -00 g_0 1 _03 az onosit6
I rendelkez5 NagyviLzsony szennyvit:elvezet6 6s _

it6 vizkozmii rendszer ell6t6s&t feleli,se a 2019_2033
vonatkoz6 Gotdril6 treileszt6si Tetvet az

t6s szerinti tartalommal jovilhagyta.

Szenger Istvdn Bdlint pcilgfumester

azonnal

2019. 6vben k<itelez6en elv6gezend6

Istv6n B6lint polg6rmester

mestel ur lsmertette a napirendet, majd javasoltz anna

ti tagok sz6ma:3 f6
kszima:3 f6

nyz^tilnak k6pvisel6 - teshilete a napirenddel ka
az alibbi hat6t<>zatot ho zta:6.s 0 tart6zkod6ssal

zseg Onkotminyzata, - mint a 1t-11420-1_001-00-:6
k6ddal rendelkez6 L2. sotszfumii pula iv6vizellht6

t Ell6tis6rt Felel6se - K6pvisel6_testri{ere
Ita a v aiko zmfi -ren ds z e r v agy on6rt6kel6 s &e v o nafko z: 6

rlg6rmester irr,. mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan
t el, az el5terjesztett tendeletm6dosjt6st sz^v^z6sr^ felter.ie

pontot, 6.s az al6bbi hatiltozatokat hozza:

vrzl u-vagyon

el6tef eszt6s

tobb k6rd6s,

3 igen



4. Egy6b a

Szenger Istvdn B6tint
dont6st, de kozben vd

olyan illapotban, hogy
tudiik v6llalm 

^zert 
az

Szinesi Erna aljegyz6

sziiks6ges.

Polg6rmester rit e

ellen6re sem ielen

Szenger Istv6n B6lint
pontra nem volt,
teshileti rii6st 18:14

L. Av
11)

.az
BA

6-szolg6ltatisr6l sz6l6 2071. 6vi CCIX. tow6ny 7g.
szednti kotelezetts69 teljesit6se 6rdek6ben

i - te s ti.ile t f elhatalmazz a a P olg6:trLe s tert, h o gy,
Onkorminyzat nev6ben adjon megbizilst

ZT Zrt. r6sz6te a vagyort6tt6kel6

-es
.az

A
eveke
ko

Fele

2.

ban tott6n6 l<tvllasztisir^ - a sziiks6ges meghatalm az:i,ssal
v agy on6rt6kel6 s le foly tatis 6n.

yon6t6kel6s kolts6geinek fedezet6t biztosit6 2019_2019.
illet6 vizkozmfi, haszn6lan diiak, elszilrnolilsl
eggel a BAKONYKARSZT Zrt-n6l matadnak.

Szenger Istv6n B6hnt polg6rmester
azonnal

iigyek

fumester ir klrdezte, hogy a TOp-os pilyilzatra ho,ztak
a kozbeszerz3,si e\6t6s. 6s a p6Iy6,zat el6k6szit6se

lehetett voLna inditani. A kozbe szerz6d6,st lebonyolitci i e

zeg6tt, amtt egyeztettek ilyenkor viLssza kell vonni vag,y

zony v6lasz6ban elmondta, hogy rijr:a meg kell versenyezte

hogy a vizelvezet6 p6ly6zat kivite,lez6je tobbszori te,le

k6tte, hogy egy felsz6lit6s keniljon kikri{d6sre.

ur mivel k6rd6s, hozzisz6l6s, jav aslat

aktiv mtrnkit, ma)d a tytl'r6r6szv6telt es az

I(m.f.

kor:ibban egy

nem volt

, .hogy nern

a teend6.

r:gyeztet6s

napirendi

k6pvisel5 -


