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izs alpolgdrmester

M6tyris Annamdriaj egyz6kony vv ezetb
Bakonykarszt Zrt.

Szenger Istvdn polg6rmester:
kdpess6g6t, mivel a k6pvise

ntcitte a megjelenteket, meg6llapitotta a testtilet hatfurozat
5 tagtra kciztl 4 f6 jelen volt. El6terjesztette az il6s
napirendjdt. Javasolta a 3.
irendi 1. napirendi pontk6nt tortdn6 tfugyaI6s6t Felkdrte
jegyz6kiinyv hitelesftdnek
Balilzs 6s Moln6r D6ra k6pvisel6ket. Az ismertetett
napirenddel 6s a jegyz6k<inyv itelesit6kkel a kdpvisel6-testiilet - kiilon szfumozott hatarczat
hozatala ndlkril - egyhangrilag gyet6rtett.

Elfogadott napirend:

1,/ Bakonykarszt Zrt.
vagyon-ra vonatkoz6

- Bakonykarszt

Z:rt^

vonatkoz6 Gctrdiil6 Fei
- Bakonykarczt Zrt.
Fejlesztdsi Terv el

-

Bakonykarszt Z,rt.

vagyolllra vagyon6rt6k
- Bakonykarszt Zrt.
v agy ondrt5kel 6s el kdszi

-

Bakonykarszt hrt.

elk6szitds6re. Egyrittm

gbizdsa az Onkormhnyzat tulajdon6ban l6v6 yizikozmitil6 Fej leszt6si Terv elkdszittetds6re.
gbizdsa szernyv izerv ezet6 6 s -tisztft6 viziko zmi-rendszerre
i Terv elk6szittet6sdre.
izdsa iv 6v izelltnl v izikd zm'ii-rendszerre vonatko z6 Gordiil 6
6s6re.

az Onkormfnyzat tulajdon6ban l6v6 yiziklzmiielkdszittet6s6re.

Izhsa Szenrryvizelvezeto 6s -tisztit6 vizikozmii-rendszer
Egyiittmrikod6si meg6llapod6s.
bizdsa iv ovizeTl6t6 viziklzmi-rendszer vagyon6rt6kel6s
i meg6llapod6s.

El6terj eszt6 : Szenger tf;tvrln polg6rmester

T6rsul6sa 6ltaI bizto sitott szem6lyes
tel6nek rendj driil, a frzetendo tdrft6si
.) onkormrinyzati rendelet m6dosit6 sithoz

3.lHozzdiarul6s a C

lsegf tri6sGyermekj6ldtiAlapszorgilltatlsirntezmenyfenntart6

tott szem6lyes gondoskoddst nyrijt6 ell6t6sokr6l, azok
ig6nybev6tel6nek re
, a frzetend6 t6rit6si dijak meg6llapit6shr6I sz6l6 1012014,
(11I.27.) <inkormdn
i rendelet m6dositds6hoz
El6terjeszto: Szenger I v6n polg6rmester
T6rsul6s SItal bi

4./ A Nagyv6zsonyi K z<is Onkorminvzati Hivatal Sziimviteli politika elfogaddsa.
El6terjeszt6: Szenger viin polgiirmester, dr. B6nis Csillajegyz6

5/ A

Nagyv6zsonyi

ozcis onkormfnyzati Hivatal Gazd6lkodfusi szabiiyzatfunak

elfogad6sa.

El6terjeszt6: Szenger I vdn polg6rmester; dr. B6nis Csilla jegyz6
6/ Mesev6r 6voda 6s
Mesev6r 6voda 6s
rendjdre vonatkoz6 m
ElSterjeszt6: Szenger

lcs6de alapit6 okirat m6dosit6sa
lcs6de gazdillkoddsi-, munkarigyi feladatok megosz tilsinak
gosztrisi meg6l lapod6s.
n polg6rmester, dr. B6nis Csilla jegyzl

7.lNagyvazsonyi K
El6terjeszt6: Szenger I

Onkormiln y zati Hiv atal s zerv ezeti d s Mt1 ko d6 s i
,6n polg6rmester, dr. E6nis Csilla jegyz6

-

8.12015. evi kdz
ElSterjeszt6: Szenger
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zata

i terv elfogadilsa
v6n polgdrmester

pvisel6-testtilete 2015. 6ves munkaterv6nek
er
1 1 / Nagyv insony i P o1!6r6rs6 g E gyiittmrikcid6 si me gdllapo
dds tew ezet
El6terj eszt6 : Szenger Isfv6n polg6rmester
.

II. Napirend tdrgyal:isa
1./ Bakonykarszt Zrt.

az Onkormfmyzat tulajdonriban l6v6 Vizikiizmii-

vagyonra vonatkoz6 Giirdiil6 Fej leszt6si Terv elk6s zittetfisilr e.
- Bakonykarszt Zrt. nl
szennyvizelv ezet6 6s -tisztit
vonatkoz6 Giirdiild Fej
T erv elk6s zittetfis 6r e.

- Bakonykarszt Zrt.

iv 6v
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Onkormdnyzat tulajdonriban l6v6 Vizikiizmff-
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ttet6s6re.

-

Bakonykarszt

Zrt.

m

vagyon6rt6kel6s

-

Bakonykarszt

zflsz szennyvfzelvezet6 6s -tisztitl viziklzmii-rendszer
gyiittmiikiid6si megdllapodds.

E

Zrt.

m
elk6szit6s6re. Egyiittmff
El6terj eszt6 : Szenger Istv6n

iv 6v

izell6t6 vizikdzmti-

i megillapodds.

ren d szer

vagyon6rt6kel6s

lgiirmester

Szenger Istviin polgarmester: ismertette azir6sos eloterjeszt6s
tartalm6t.

Az ismertetett el6terjeszt6ssel
lapcsolatban k6rd6s, hozzdsz6I6s nem hangzott le.
a

IV
Jelen 16v6 kdpvisel6-testiileti tagok sz6ma:3 fo
Ddntdshoz atalbanrdszt vev6k Ezdma: 3 f6

Pula Kcizs6g Onkormdnyzatl K6pvisel6-testiilete
tartozkoddsn6lki.ilakdvetkezd,hatfu ozatothozta:

3 igen szavazattal, nem szavazat

6s

l3/20rs. (III. 18.) ha rozta Bakonykarszt Zrt. megbizfusitr6l a Nagyvrizsony
szennyvizekezetf 6s -tisztit6 vfuikilzmti-rendszer Giirdiild Fejleszt6si Terv
elk6szit6s6re.

Pula Kdzsdg

MEKH k6ddal ren
tisztitf vfuikbzmti-

nyzata Kdpvisel6-testiilete, mint a 2l-19196_l_00g_01_03
55. sorszrimrl Nagyvdzsony szennyvizelvezet6 6s Ell6t6s6rt Felel6se, megtdrgyalta a 2016-2030. 6vekre
Terv kdszit6s6re vonatkozo napirendi pontot.

vonatkoz6 Gcirdril6 Fei

A

vizikdzmti-szolg6l

szerinti Gordiil6

Fej

I

6vi CCIX. tcirv6ny 11. $ (2) bekezd6se
Tervvel kapcsolatos kotelezetts6gek v6grehajtdsa

s2616 2011.

i

drdekdben a Kdpviselo estrilet felhatalmazza a Polgfurmestert an:a, hogy
hitalmazza
meg
BAKCNY
Csatornamri Zlrtkorien Mrik6d6
R6szv6nyt6rsas6got a Gcirdiil6 Fejlesztdsi'rerwel kapcsolatos rinkormilnyzati
kritelezetts6gek telj esi
3vel.

a

T Yiz- 6s

A meghatalmazis terj fen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt, a vonatkoz6

Terveket kdszftse el 6s
meg6llapitott v6lem6n
Gcirdiil6 Fejlesztdsi Te

nffitsa

be 6s ajd

vksztv' valamint az 5812013. (rr.27.) I(orm. rendelet 6ltal
6tv6Iel6t kovet6en, a 2016-2030. dvekre vonatkoz6

a Magyar Energetikai ds Kcjzmi-szabfiyozfusi Hivatalhoz
irrinyul6 elj rirdsban k6pviselj e az Onkorm funyzatot.

Felel6s : Szenger Istv6n f olg6rmester

Hatdrido: azonnal

pol
vizikd

Szenger Istv6n

ivovizerllt6

javaslat6t az fr6sos

a Bakonykarczt hrt. megbizdsir6l a .pula
i Terv elk6szit6s6re vonatko z6 hatirozari

Jelen l6v6 kepvisel6-testiileti
Ddntdshoz atalban r6szt vev6k sz6ma:3 fo

3f6

Pula Kcizs 69 0nkorm6n y zata
testtilete 3 igen szavazattal, nem szavazat 6s
tart6zkodds ndlktil a k
hatdrozatothozta:
1412015.
v

(III.

18.) hatirozat a BakonykarsztZrt.megbizfsfr6l a pula iv1vizellht1
G ti r0tit6 Fej lesztdsi re rv elk6s rlt6,6,
".

izikdzmfi-ren dszer

Pula Kozs6s

MEKH kriddal rend
Ell6tris6rt Felel6se, me
Terv k6szitdsdre

Avizikdzmi-szolgfl
szerinti Gcirdiil6 lrei
6rdek6ben a Kdpvi
meg a BAKONY
R6szvdnyt6rsas6got a
kdtelezettsdgek telj esi

ll

K6pvisel6 -testiilete, mint a
-ll 420 -l-00 1 -0 0- 1 3
2. s o rsz 6 m r[ Pula iv 6v izell6t6 v iziklzmii- ren d sze r
y arta a 20 | 6 -203 0. dvekre vonatkoz6 Gcirdtil<i
Fej leszt6si
napirendi pontot.
1

il

s2616 2011. dvi CCIX. t<irv6ny

1

1. $ (2) bekezddse

i Tervvel kapcsolatos kcitelezettsdgek vdgrehajt6sa
estiiletf erhatalmazzaaPolg|rmestertana,hogyhatalmazza
ZT Yiz- ds Csatomamri ZiniklruenMiikdd6
5 Fej leszt6si Terwel kapc s olato s cinkormdnyzati

A meghatalmazhsterj
ki arra is, hogy a BA.KONyKARSZT Zrt. avonatkoz6
Terveket kdszitse el 6s Vksztv. valamint az 5812013. (II.27.) Korm.
rendelet 6ltal
meg6llapftott
6tv ltelet kovet6en, a 20 I 6-2030. dvekre vonatkoz6
Gordiilo Fejlesztdsi Te
a Magy ar Energ etikai 6 s Kd zmti- szab 6ly o z6s i Hivatalho z
ny[rjtsa be 6s aj6v6h
iisra irdnyul6 elj6r6sban kdpviselje az Onkormilnyzatot.
Felel6s: Szenger Istviin
Hat6rid6: azowral

lg6rmester

Szenger Istviin polg6rmester: szavazdsra bocsiitotta a Bakonykarszt zrt.
megbizfusfuol a
Nagyvrizsony szennyvi
6s tisztito vizikdzmi-rendszer vagyon6rtdkel6s6nek
elk6szit6sdre vonatkoz6 h
i javaslatifi az irdsos el6terjesztds szerinti tartalommal.
Jelen l6v6 k6pvisel6-testtileti t

Drint6shozatalban rdszt vev6k

sz6ma:3 fo
a:3 f6

Pula Krizsdg lnkormhnyzata Kdpvisel6-testiilete
i'artozkodi.s ndlkiil a kdvelkez6

3 igen szavazattal. nem

szavazar 6s

hozta:

1s/2015. GII. 18.) ha rozat a Bakonykarszt Zrt. megbiz6s6r6l a
Nagyvrizsony
szennyvfzelvezet6
tisztit6 vfuikdzmti-rendszer vagyon6rt6kel6s6nek
elk6szit6s6re.

Pula Kdzsdg Onko
K6pvisel6-testiilete, mint a 2l-19196-1-00g-01_03
MEKH k6ddal rendefkez6 55. sorszfmf Nagvfzsony szennyvizelvezet6 6s -

tisztitf vizikiiz m i[ - ren

Avizikdzmi-szolgSltafilsr6l sz6l6 201r.6vi GCIX. t6rv6ny 7g.$ (1)
bekezd6se s:zerinti
vagyondrt6keldsi kdte\bzetts6g,teljesitdse drdek6be n, tov6bb6,
hogy a 2412013. (.v .29,)
NFM rendelet 2. $ (1) bekezd6se szerint a BAKoNYKARSZT yizes csatomamri
zdrtkofien Mrikdd6
f.6szv6nytrirsas6g teriiletdn egysdges elvek alapj6n, egys6ges
vagyon6rt6kel6s k6sztifjcin, a l(6pviselcl-testtilet felhatalmazza polg6rmestert,
a
hogy
az elSteqeszt6s melllktetet kepez6, a vagyon6rtdkeldssel kap"solatos jogokat 6s
kcitelezetts6geket tartllmaz6 Egytittmtikriddsi meg6llapod6si
az Ookoirranyrut
nevdben irla al6.
Felel6s: Szenger Istvdrl polg6rmester
Hat6rido: azonnal

Jelen ldvo kdpvisel6-testiileti
Dcintd shoz atalban r6szt

szdma:3 fo
:3 f6

vev6k

Pula Kdzs6g Ont<
1art6zkodds n6lkiil a kdve
l6l20rs. (III. 18.) ha
vfuikdzmii-rendszer

K6pvisel6-testiilete
hatdrozatothozta:
rozat a Bakonykarszt

3

lgen szavazattal,

zrt,

nem szavazat

ds

megbizilshr6l a pula iv6vizell6t6

on6rt6kel6s 6nek elk6szit6s6re.

Pula Kdzs6s 6nt<
nyzata K6pvisel6-testiilete, mint a ll-11420-l_001-00-13
MEKH k6ddal rend lkez6 12. sarszitmrfi Pula iv6vweil6t6 vfuiklzmfi-rendszer
Ell6trisdrt Felel6se,
napirendi pontot.

r

gy alta a v izikdzmii-rends zer vagyon6rt6kel

6s

6re vonalkoz6

Avizikdzm:dI sz6l6 20rl.6vi ccIX. torvdny 7s.g (1) bekezddse szerinti
onlrtdkel 6 si kcitel zetts6g teljesitdse 6rdek6ben, tovftbbl, hogy a 2412013. (V.29.)
NFM rendelet 2. $ (1) bekezddse szerint a BAKONYKARSZT yiz- es csatornamri
Zdrtkdnien Mrikdd6
v6nyt6rsas6g teriiletdn egys6ges elvek alapj6n, egys6ges
vagyon6rt6kel6s kdszii
a K6pvi selo -testiile t felhatalmazza a p olgfurmestert arra,
hogy a 2012.6vben a AKONYKARSZT Yiz- es csatornami zdrtkiiriien
Mtilkcido
R6szvdnytdrsas6ggal
gk<itdtt Egyet6rt6si nyilatkozat alapjfun hatalmazza mee a
BAKONYKARSZT V - 6s csatornamri zdrtkorien Mrik6d6 R6szvdnytarsasdgol
a
vagyon6rtdkelds elvd
vel.
v agy

a

kifizesse.
Felel6s: Szenger Istv6n polgfrmester
Hat6rid6: azowtal

BAKONYKARSZT yiz-

es Csatomamri
6s helyetttink a Magyar Energetikai

ott Beszerzdsi 6s Kcizbeszerz6si
beszerz6si elj6rrisban vdlassza ki a
st krissrin 6s neki az ellenszolgdltatfnt

TdrsulSsa 6ltal btztosftott szem6lyes
el6nek rendj6r6l, a fizetendd t6rit6si
) iinkormri nyzati rendelet m6 dositds rihoz
Szenger Istv6n polg6rmester: ilsmertette az friisos el6terjeszt6 s tartalmirt.

Az ismertetett napirenddel kaqcsolatban kdrdds, hozzitszdlils nem hangzott el.

a Veszpr6mi Kist6rs6g Tcibbc6hi
t6 ell6trisokr6 l, azok i g6nybevdtel6nek

iltotta
nyrij

6l

s2616 912014.

(IIL 27.)

dnkormfunyzati
az Iriisos

s2616 hatilrozati javaslatilt
Jelen 16vo k6pviselo-testiileti tpgok szdma:3 fo
Drint6shozatalban r6szt vev6k Ez6ma:3 fo

Pula Kozs6g 6nkorm6nyzat{ Kdpvisel6-testtlete
tart6zkoddsn6lktilakovetkezfhatirozatothozta:

1.

Pula Kdzs6g

3 igen szavazattal, nem szavazat

6s

0

K6pvisel6-testiilete hozzdjdrulilsfit adj a Veszpr6m Megyei
Kdzgyrilds6nek a Veszpr6mi Kist6rs6g Tobbc6hi
Trirsuldsa 6ltal
tott szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 ell6trisokr6l, azok
ig6nybev6tel6nek rendj
I, a trzetend6 t6rit6si dijak meg6llapit6sir6r sz6ld 912014.
(IIL 27.) dnkormdn
i rendelet m6dosftrisrihoz, mely a hatfurozat 1. mell6klet6t

Jogri V6ros Onk

Kcpgzr.
klpezi.
2

A K6pvisel6-testiilet fellk6ri
Me gyei

a polg6rmestert, hogy a dcint6sr6l trij dkoztassa Veszprem
Jo gri V 6ro s On(orm6ny zaifinakp o I g6rm e ster6t.

Felel6s: Szenger Istv6n folg6rmester
Hat6rid6: azonnal
6 l6ti Alap szolgi,/rtatits i Int 6z m 6nyfennt a rt 6
ondoskoddst nyrftjt6 ellftdsokrril, azok
it6si dijak meg{llapitdsfrrit sz6l6 1012014.
hoz

Szenger Istv6n pol
Alapszolg6ltat6si I
eli6t6sokr6 l, azok ig6ny

szavaz6sra bocs6totta a csal6dsegit6 6s Gyermekj6l6ti
T6rsul 6s 6ltal bizto sitott szemdlye s gondo sko d6st nyrij t6
l6nek rendj6r6l, afrzetendl t6ritdsi dijak meg6llapit6s6r6l sz6l6
1012014, (IIL 27.) dnkormd yzati rcndelet m6dositdsihoz tcirtdno
hozzdj6rul6sr6l sz6l6
hatitr ozati j av aslatdt az ir6s o s l6terj eszt6s szerinti tartalommal.
Jelen ldv6 k6pvise16-testr[ileti
Dcintdshozatalban r6szt vevok

r8t20rs. (rrr. 1E.) h
Int6zm6nyfenntart6

ellrftfsokr6l, tzok
megfllapftdsdrtil sz6
tiirt6n6 hozzfjfral{t

szhma:3 fo

:3f6

YOZAT a Csalfdsegit6 6s Gyermekjdl6ti Alap szolgiitatfusi
6rsul6s Sltal bwtositott szem6lyes gondoskoddst nyrfljt6

teldnek rendj6rdl,

10t2014.

(III.

27

L

fizetend6 t6rit6si dijak

.) iinkormf nyzati rendelet

m6

dositf sithoz

Pula K<izsds Ont<
K6pvisel6-testiilete megthrgyalta a,,Hozzhifuulfus a
Csal6dsegit6 6s Gy
j616ti Alapszolg6ltatfusi rntezm6nyfenntart6 T6rsul6s 6ltal
biztositott szemelyes gondoskod6st nyujt6 ell6t6sokr6l, azok ig6nybev6tel6nek
rendj6r6l, a fi
t6ritdsi dijak meg6llapit6sdr6l sz6l6 10120t4. (III. 27)

tinkorm6nyzati
J.

m6dositris6hoz" cimtJ el6terjesztdst 6s az arilbbidrint6st hozta:

Pula Krizs6g 0nkorm6ny
Jogri V6ros 0nkorm6n
Alapszolg6ltat6si I
nyujt6 ell6t6sokr6l, azo
megi+llapit6s6r6l sz61<i 1
hatfrozat 1 . melldkletdt

4.

A

Kdpviselo-testrilet felkd
Megyei Jogf Vriros
Felekis: Szenger Istv6n
Hataridl: azonnal

K6pvi

Lrulits6t adj a V e s zpr6m Me gyei
Kdzgyiil6s6nek a Csalddsegit6 ds Gyermekj6l6ti
fenntartO'l'arsul6s 6ltal biztositott szem6ryes gbndoskldast
igdnybevdtel6nek rendjdr6l, a fizetend6 tZritdsi dijak
014. (IIL 27.) dnkormdnyzati rendelet m6dositds6hot.
u

dr. B6nics Csilla

jegyzb:

el 6 -te

stiilete

ho zzdj

^in

a polg6rmestert, hogv

a

dcintdsr6l t6j6koztassa Veszpr6m

inak polg6rmesterdt.
lgiirmester

4./ A Nagyvdzsonyi I(iiziis On
Eldterjeszt6: Szenger Istvdn

kcitelezetts6g6nek tesz eleget a

s

6ny zati Hivatal Szr{mviteli p otitika elfo gad 6s a.
rmester, dr. B6nis Csilta jegyz|

ismertette
:pvi

s

e16 -te

az ir6sos el6terjeszt6s

sttil et

a szab 6ly zat me galko

tds

lr,rtalmdt. Tcirv6nvi
dval.

Szenger Istvdn polg6rmes
Onkormdnyzata K6pvisel(

Szrimviteli politikajdt az e
Hat6rido: 201 5. mlrcius 23.

szavazisra bocs6totta hatilrozati javaslatfut: pula Kdzsdg
a Nagyvdzsonyi K<izos Onkorm6nyzati Hivatal
szerinti tartalommal fogadja el. Feiel6s: jegyz\,

Jelen l6v6 kdpvisel6-testtileti
D rint6 sho z at alb an rd

s

szdma:3 f6
a:3 f6

ztvev6k

Pula k<izs6s dnk
tart6zkod6s n6lkiil a k6

k6pvisel6 testtilete
hatdrozatothozta:

3 igen szavazattal. ellenszavazat

6s

r9/20rs. (rrr. 1s.) h tfrozat a Nagyvdzsonyi Kiiziis Onkormr[ny zati Hiv atal

Szrimviteli politilkfj :i

Pula
Ar

elfogadfsfr6l.

K6pvisel6-testiilete a Nagyv6zsonyi K<jz6s
politikrij6t az ellterleszt6s szerinti tartalommal

Kcizs6g

Onkormiinyzati
fogadja el.
Felel6s: jegyzT

HaIilrido:2015. na6rciu 23.

5l A

;i.
Nagyvdzsonyi Kiiziis Unkormfnyzati
Hivatal Gazdflkodfsi
elfogadrisa.
El6terjeszt6: Szenger Istvdn
lgdrmester; dr. B6nis Csilla jegyzl

dr. B6nis Csilla jegyz6: i

szab6lyzatilnak

tte az ir6sos el6terjeszt6s tartalmrit. Ebben az esetben is

tdrv6nyi kdtelezetts6gdnek

eleget a k6pvisel6-testiilet a szabdlyzatmegalkotrisdval.

Szenger Istv6n polgdrnnester szavazdsra bocs6totta hatilrozati javaslat6t: pula
Kdzsdg
Onkormhnyzata K6pvisel6t< iilete
Nagyvdzsonyi Kdzcis onkormdnyzati Hivatal
Gazd6lkod 6si szabillyzatifi az loterjeszt6s szerinti tartalommal fogadja
el. Felel6s: jegyzo,
Hatririd6: 2015. mdrcius 23.

a

Jelen l6v6 k6pvisel6-testiileti
D <int6 sho zat alb an rd

Pula

s

sz6ma:3 f6

:3f6

ztvev6k

kcizs6g

k6pvisel6 testrilete
zatothozta:

tartozkodis n6lkiil a kcivelkez6

20t20rs.

(rrr. 18.)

h

Gazddlkod6si szabf

Pula

szavazafral. ellenszavazat es

frozat a Nagvfzsonyi Kiiziis Onkormfnyzati Hivatal
tfnak elfo ga d r{s r[161.

Kcizs6s

Onkormfinvzati

3 igen

lli

tartalommal fogadj a el.
Felel6s: jegyzt5

Hathrido : 20 I 5 . mArcius 23.

yzata

K6pvisel6-testrilete

Gazddlkoddsi szabblyzatfit

a Nagyvfnsonyi Kdzds
az ellterjesztes szerinti

6/ Mesevrir 6voda 6s B

- Mesevfr 6voda 6s

alapit6 okirat m6dosit6sa
6d'e gazdhlkodfsi-, munkaiigyi feradatok megosztdsfnak

rendj6re vonatkozd munka egosztdsi megrillapodr{s.
Eldterjeszt6: Szenger Istv:in polgdrmester, dr. B6nis Csilla jegyzl
Szenger Istvrin po,
m6dositdsiir6l sz6l6 ir6sos
Szavazdsra bocs6totta
a Mesev6r 6voda ds
fogadja el. Felelos: jegyzo,
Jelen l6v6 kdpvisel6-testrileti
D dnt6shozatalban r6sztvev6k

Pula kcizs6g ci
tart6zkodds ndlkril a kci

ismertette a Mesevar 6voda 6s Bdlcs6de alapit6 okirat
jeszt6s tartalmdt,
fii j av aslatht: Pula Kd zs d g Onkormrln y zata K6pvi sel6 -te strilete
Alapit6 okirat m6dosit6sdt az er6terjes ztes szeiinti tartalommal
yv ezeI6, Hatdridt5 : azonnal
sz6ma:3 fo

:3fo
kdpviselo testtilete
hat|rozatothozta:

2l/20rs. (III. 18.) ha

3 igen

t a Mesevdr 6voda

m6dositfsdr6l

6s

szavazattal, ellenszavazat

6s

Biilcs6de Alapit6 okiratfnak

6s Brilcs6de

, munkatigyi
sz6l6 irdsos

szenger Istv6n polg6rmester: szavazilsra
zdsra bocs6totta
pula
Doosaroua nalatozatr
hathrozati
i
i javaslat6t:
Pula Kcizsds
lavaslatat:
Onkormrinyzata Kdpvi
Nagyv6zsonyi
Krizds
}nkormfunyzati
Hivatal
6s ;
' .- ziitti munkamego szt6si me g6llapo
Mesev6rOvodads]-, qt":o
d 6st az el6terj e sztd s szerinti
91 ffl
tartalommal
fogadja el. F

Jelen l6v6 kdpvisel6-testiileti
D ontd sho z atalb an rd

s

ztvevok

Pula kcizsdg <inkormriny
tartozkodds ndlkiil a kdvetkez6

ksz6ma:3 fo
ma: 3 fd
k6pvisel6 testtilete

3 igen

szavazattal. ellenszavazat

6s

22t20rs. Gil. 1E.)
rozat a Mesevdr Ovoda 6s Biilcsdde gazd6lkod6si-,
munkaiigyi feladatok megosztdsfnak rendj6re vonatkoz6 munkamegosztrisi
megfllapodris elfo

Pula

ir16I.

rmdnyzata Kdpviselo-testi.ilete Nagyv6zsonyi Kcizcis
Onkorminyzati Hivatal 6s a Mesev6r ovoda ds Bdlcs6de krizdtti munkamesoszt6si
me gdllapo d 6st az el6terj
szerinti tartalommal fogadja el.
Kcizs6s

Felel6s: Szenger Istvan
Hatririd6: azonnal

lgrirmester

7./ Nagyvdzsonyi Kiiziis On orminyzati Hivatal szervezeti
6s Miiktid6si Szabflvzata
Eldterjeszt6: Szenger Isfvfn polgdrmester, dr. B6nis Csilla jegyzl
dr. B6nis Csilla: ismertette az

r6s o s

Az ismertetett napirenddel

latban k6rd6s, hozztsz6Iits nem hangzolt el.

Szenger Istv6n polgarme
Onkormtnyzata Kdpvisel
Szervezeti 6s Mrikdddsi S
Felel6 s : j e gy zo, Hatdrido :

szavazdsra bocs6totta hatfuozati javaslat6t:

lete a

2s/20rs. (ru. 18.) h
Szervezeti 6s Mii

K6zs6g

szdma:3 fb

:3fo
k6pvisel6 testiilete
hatdrozatothozta:

a kcivet

pula

Nagyv6zsonyi Kozcis Onkormrinyzati Hivata]
yzatifi az el6terjeszt6s szerinti tartalommal hagyja j6vb,,

Jelen l6v6 k6pvisel6-testrileti
Dont6shozat alban r6sztvev6k

Pula kcizsds dnk
tart6zkod6s n6lktil

el6terj eszt6s lrrrtalmht,

3 igen

szavazattal. ellenszavazat

rozata Nagyvrizsonyi Kiiziis onkormrlnyzati
i

Szab 6'Iy zathnak

e

lfo gad6 s 616

6s

Hivatar

l.

Pula Kcizs6g

Ont nilnyzata Kdpvisel6-testiilete a Nagyv6zsonyi Koz6s
Onkorm6nvzati Hi
Szewezeli 6s Mrikitdd si Szabdlyzatht az el6terieszids szerinti
tartalommal hagyja j6v
Felel6s: jegyzT
Hatiridf: azonnal
8,1 2015. 6vi kiizbes

zerzdsi
Eldterjeszt6: Szenger Istvfn
Szenger Istvrln polgiirmester:
sziiksdgessd v6lik, akkor

mi

Az ismertetett el6terj esztdssel
Szenger Istvrin polgrirmester
szerinti tartalommal.

:

Jelen ldv6 k6pvisel6-testtileti
D <intd shoz atalb an 16 s ztvevcik

Pula

k<jzsd

g

onkormilnyzatdn

1art6zkodds n6lktil a kcivetkezo

elfogaddsa

lgiirmester
ismertette az irdsos el6terjesztds tartalmrit. Ev kcizben ha
thatjdk.
latban kdrd6s, hozzdsz6lds nem hangzott el,
azdsra bocsiitotta hathrozati javasratfut az fufsos el6teriesztds

szttma:3 f6

kdpviselo testiilete
thozta:

3 igen szavazattal. ellenszavazat 6s

gondoskodik a terv dvkdzben felmerril6 beszerz6si
tov 6bb 6 indokolt esetben annak m6 do sit6s6r6l.

I::6nyad6
Beszerz6s

Beszerzds

Eeszerz6s

indit6sa:

bonyolft6ja:

Hathridl: 201 5. m6rciuS 1 8.
Felel6s: Szenger Istvrin] polg6rmester

9.1 Pula Kiizs6g Onkormldnyzata k6pviseld-testiilete 2015. 6ves munkaterv6nek

elfogadfsa
El6terjeszt6: Szenger Istvdn lolgfrmester

Szenger Istv6n polg6rmester: i$mertette az ir6sos el6terjeszt6s tartalmilt.

Az ismertetett napirenddel kappsolatban kdrd6s, hozz6sz6l6s nem hangzott el.
Szenger Istvrln polgdrmester: slpavazilsra bocs6tottahatdrozati javaslat 6t az ir1sos el6terjeszt6s

szerinti tartalommal.

Jelen ldv6 k6pvisel6-testtileti t{gok szitma:3 f6
Dcint6shoz atalban r6sztvev6k sLdma: 3 f6
Pula kcizs6g dnkorm6nyzatdnak k6pvisel6 testtilete 3 igen szavazattal. ellenszav azar
6s
n6lktil a kdvetkez 6 hatdr o zatot ho zta:

tart6 zko d6s

25/2015.

(III.

1E.) hgtfrozat

elfogadrisdrril.

a

K6pvisel6-testiilet 2015. 6vi munkaterv6nek

Pula Kcizs6

2015, 6ves munkatervdt

el6terjeszt6s
hogy a munk

az

Nagyvitzsony kiizs6g jegyzfijet,
zftiserolgondoskodjon.--

Hatdrido: folyamalos
Felelos: jegyzb

TI

11./ Nagyvfzsonyi P
Egyiittmiikiid6si megfllapodris tervezet
El6terjeszt6: Szenger Istv6n polgdrmester
Szenger Istv6n polg6rmester: smertette az irdso s el6terj eszt6
s tartalmfit.

Az ismertetett el6terj eszt6ssel
Szenger Istv6n
Onkorm6nyzata Kepvi
meg6llapod 6st az el6terj
az e gy ijttmrikd d6 si me gril
2612015.

(III.

18.) ha

megdllapodrfs eI

latban k6rdds, hozzdsz6lds nem hanszott

e7.

:

szavazdsra bocs6totta hatitrozati javaslatdt: pula K6zs6g
trilete a Nagyv6zsonyi Polg6r6rs6ggel kdtdtt egyiittmrikiiddsi
szerinti tartalommal fogadja el. Felhatalmazza a polgdrmestert
5s aI6ir 6sina.

r ozat a Na

F

elel6 s : p o I giirme st er,

gyvizs onyi

Po

Hatdridl azonnal

lg6r6rs 6 ggel v al6 E gyiittmiikii

sdr6l.

d

6si

Pula Kcizs6s

O
tnyzata Kdpvisel6-testiilete a Nagyv6zsonyi polgilrorslggel
kdtcttt egyrittmiikod6si meg6llapoddst az el6terjesztds szerinti tartalommal
fogadja el.
Felhatalmazzaa
az e gy uttmukdddsi me g6llapo d is al6ir i.sin a.

Felel6s: polg6rmester
Hatdridl azonnal

l2.l Egy 6b aktuflis iigyck

dr. B6nis Csilla jegyz6: tdj koztatta a k6pvisel6-testiiletet, hogy a Meseviir ovoda 6s
Bolcs6d6ben 2015. irilius 2. s 6' napja kozdtt nevelds ndlkiili munkanapokat
tartanak. A

Mesev6r Ovoda 6s Bcilcsod6
nyhri zitrhs lesz, az in
(kedden) 8.00 6s 17.00 6ra kci

A

'2015.jrilius 27. napj6t6l (h6tf6)
augusztus 17. napj6ig(h6tfo)
ren a beiratis 2015. dprilis 20-6n (h6tfon) 6s 6prilis 2r-6n
lesz.

a Kdpvisel
egyhangrilag tudom6sul vette.

let

Egydb nyilv6nos tildsen td

tigy nem volt, Szenger Istv6n polg6rmester 19.07 6rakor

tdjekoztatdst

azijllstbezdrta.

kii16n szdmozott hatfurozat hozatala n6lkiil

k.m.f.

t

M.5d*l-'sCiUH

B6lint

dr. B6nis Csilla
jegyz6

Holczer
jkv hitelesi

Moln6r D6ra
jkv hitelesft6

t2

