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JEGYZ6KONYV
mely k6sztitt Pula Kozs66; Onkorm6nyzataKepviselir-testiiletdnek 2015. febru6r 25- 6n 9.00
6rakor me gttartott rendkivi ili nyilv6no s testiileti iil6s6r6l.

Az i.il6s
Jelen

helyszine:

voltak:

Kdzseghdza Tan6csterme NagyvSzsony

Szerger Istv6n polgdrmesiter
Holr zer B al6zs alp o I g 6rme s ter
Getl inger Szilvia k6pvise t6

Moln6r D6ra k6pvisel6
dr. Il6nis Csilla jegyz6
Mol n6rn6 M6tyds Amamilriaj egyz6kdnyvv ezeto
Szenger Istviin polg6rmester: koszdntotte a megjelenteket, meg6llapitotta a testiilet hat1tozat
k6pessdg6t, mivel a k6pvisel6-testtilet 5 taga kdziil 4 f6 jelen volt. El6terjesztette az iles

napirendjdt. Felk6rte jelSyzokdnyv hitelesittrnek I{olczer Ballzs ds Gettinger Szilvia
kdpvisel6ket. Az ismertett:tt napirenddel 6s a jegyz6kcinyv hitelesit6kkel a k6pvisel6-testiilet
- ktil on szilrno zott hatdr o zi rt ho zatala n6 lktil - e gyhan gril a g e gyetdrtett.
Elfogadott napirend:
1./ Pula Kozs6g Onkorm6rryzata azEgyes Szoc.i6lis Ell6t6sokr6l sz6l6 rendelet tew<>zet
megvitat6sa..

El6terjeszto: Szenger Istvrrn polg6rmester
2./ Nagyv6zsonyi Kdzos )nkorm6nyzatiHivalalban tartand6 2015.
sz6l6 rendellet tervezet me gthr gyalilsa
El6terjeszt6 : Szenger IstvrLn polg6rmester

6vi igazgat6si sziinetr6l

3 .1 E gydb aktu6lis tigyek
El6terjeszto: Szenger Istvrm polg6rmester

II" Napirend tdrgyaldsa
1./ Pula Kiizs6g OnkornLrinyzata az Egyes Szocidlis Elldtfsokr6l sz6l6 rendelert teryezet
megvitatdsa.
El6terjeszt6: Szenger Istyrin polgdrmester
Szenger Istvrin polg6rme;ter: ismertetle az ir6sos el6terjeszt6s tartalmrlt.
kdszitdsekor tcibbszcir is e6 ;yeztettek.

Az

ekiterjeszt6s

Az ismertetette el6terjesztrlssel kapcsolatban k6rrd6s, hozzdszolils nem hangzott el.
Szenger Istv6n polgiirmesl er: szavazdsra bocs6totta apdnzbeli 6s term6szetbeni ell6t;6sokr6l
t6mogat6sotrr6l sz6l6 rendtlet elfogad6s6t azfu|.sos eloterjeszt6s szerinti tartalommal.

6s

Jelen l6v6 k6pvisel6-testtileti tagok szfma: 4 fo
Ddnt6shozatalban r6szt ve lok szdma: 4fo

Pula Kdzsdg lnkormdnyzata Kdpvisel6-testiilete

4 igen

szavazattal, ellenszavazat

6s

tart6zkod6s n6lkiil a k<ivet <ez6 rendeletet alkotta:

Fula Kiizs6g OnkorminyzatK6pvisel6-testtilet6nek4l20l5. (II.25.) iinkorm{nyzati
rendelete a p6Irzbeli 6s term6szetbe:ni elk{tfsol<r6l 6s tdmogatfsokr6l
/rendelet sziivege mell6kelve/

2./ Nagyvdzsonyi Kiiziir Onkormdnyzati llivatalban tartand6 2015. 6vi

rigazgatdsi

sziinetr6l szl6l6 rend elet tew ezet m egtf rgyal6sa
El6terjeszt6: Szenger Isf'zfn polgrlrnnester
Szenger Istv6n polg6rmesrer: ismertette az ir6sos el6terjeszt6s tarlalm6t. J6 otletnektaftla az
tgazgatdsi s ziinet b evezetd ; dt.

Az ismertetett el6terjeszt6risel kapcsolatban

k6rc16s, hozzdszolfus nem hangzott el.

Szenger Istv6n polg6rmester: szavazdsra bocsdrtotta a Nagyv6zsonyi Kozds Onkorm6nyzati
Hivatalban tartand6 20I:i, evi igazgat6si szi.inetr6l sz6l6 rendelet elfogad6s6t az irdsos
el6terj eszt6s szerinti tartal rmmal.

Jelen l6v6 kdpvisel6-testtil:ti tagok szfima: 4 f6

D6nteshozatalban r6szt ve'r6k szitma: 4fo

Pula Kozsdig 0nkorm6n:,{zata Kdpviselo-testtilete

4 igen szavazattal, ellenszavazeit 6s

tart6zkod6s n6lktil a kovetlcezo rendeletet alkotta:

Pula F.iizs 6 g Onko rm ilnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
5 12015. (II. 25.) Onkormrinyzati rendelete
a 2015. 6viigazgatisi sziinetr6l
/rendelet sziivege mell6kelve/

3./ Egy6b aktuflis iigyek
Eldterjeszt6: Szenger Istr'6n polgdrmester

Szenger Ist'v6n polgdrmelter: titjekoztatta a .ielen tdv6ket, hogy megkerest6k a viziigyi
rgazgal6s6$:61, hogy a kiizsdgben 16v6 hidn6l ideiglenes Stereszt ketl kialakitani, melyet
engeddlyeztetni kell. A hiclvdgeleges fehijft6s6hozpillyi-zati lehet6s6gre v6rnak, mivel annak
kolts6ge nag;yon magas.

tildsen t6rgyarand6 tigy nem volt, Szenger Istvaqr polgarmester e.30
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