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JEGYZ6KONYV
K6sziilt: P6pasalamon Onkormfunyzati Testiilet6nek20lT.6prilis 19.napifun 18,00 6rai kezdettel me gtartott k6pvisel6-te stiileti iil6s6r6l
Az iil6s helye: P6pasalamon

-

Polg6rmesteri Hivatal

Az iil6s tipusa: Rendes
Jelen vannak:

K6pvisel6-testiilet tagjai: T6th Frigyes alpolg6rmester, Horv6th Ferenc, Horv6th Ferencn6
kdpvisel6k.
B.) Tan6cskoz6si joggal r6sztvev6k:
- Kov6cs Erikajegyzo
Lakoss6g rlszerol megjelent: - f6.
T6th Frigyes alpolgSrmester kriszonti a megjelenteket, a jelenl6ti iv alapjSnmegdllapitja, hogy
a testiileti iil6s hat6rozrtkdpes, mivel a k6pvisel6-testiilet tagSai Nepusz N6ndor k6pvisel6
kiv6tel6vel valamennyien megjelentek, o t6volmaraddsSt ellzetesen bejelentette.Ezt kcivet6en

azilestmegnyitja.

NAPIREND:

T6rgy:

E16ad6:

1.) RendorkapitSnys6g kozrendv6delmi

besz6mol6ja

T6th Frigyes
alpolgSrmester

2.) Rend6rkapit6nysfg t6mogat6si k6relm6r6l

dcint6s

T6th Frigyes
alpolg6rmester

3.)AP6pak6rny6kionkorm6nyzatokFeladatell6t6Int6zm6nye T6thFrigyes
Csal6dsegito 6s Gyermekj6l6ti
tev6kenys6g6r6l beszSmol6

Szolg6lathnak20l6.6vi

alpolgSrmester

4.) P6pasalamon Onkormhnyzat gyermekj6ldti 6s gyermekv6delmi KovScs Erika
feladatainak 5tfog6
iegyz6

6rt6kel6se

J

5.) Konzorciumi meg6llapod6s az EFOP-1.5 .2-16

thrgyhban

pd'lyhzat

T6th Frigyes
alpolg6rmester

6.) Eseti megbiz6si szerzodds onkorm6nyzatifoepiteszi

feladatra

T6th Frigyes
alpolg6rmester

7.) Partners6gi egyeztetes szab6lyair6l sz6l6 hathrozat

8.)

A szem6lyes gondoskod6st nyujt6 ellStdsok t6rit6si

feliilvizsg6lata

elfogaddsa

Kov6cs Erika
jegyz6

dijSnak

Kovfcs Erika
iegyzo

P6pasalamon Onkorm6nyzati Testiilete az el6terjeszt6s alapjdn
ellenszavazat es tart6zkod6s n61kti1 meghozza a ktivetkezo hatfrrozatht:

3 igen

szavazattal,

P6pasalamon 0nkorm6n)'zati Testiilet hatfu ozata:

P6pasalamon Onkormilnyzati Testi.ilete az eloterjeszt6s szerinti napirendi pontok
tin gy alilsht e lfo gadj a.

NAPIREND TARGYALASA:
1.)

N

El6

ap

ir

ad 6

en

d : Rend6rkapitdnysilgkozrendv6delmi besz6mol6ja

: T6th Frigyes

alpolg6rmester
(irdsos el6terj eszt6s)

T6th Frigyes alpolg6rmester elmondja, hogy azirhsos beszSmol6t a k6pvisellkkezhez kaptak
6ttanulm6ny

o

zhatthk a b enne fo gl altakat.

K6ri, hogy a k6pvisel<1k tegy6k meg hozzdtsz6l6saikat, j avaslataikat.

Hozzhsz6l6s:
Horv6th Ferencn6 k6pviselo asszony javasolja a beszfmolS j6vdhagydsdt.
Tobb hozzSsz6l6s nem l6vdn T6th Frigyes alpolgSrmester szavaz6sra k6ri a k6pviselo-testi.ilet
tagjait.

P6pasalamon Onkorm6nyzati Testiilete M eloterjesztds alapj6n,
ellenszavazat 6s tart6zkodris n6lkiil meghozza a kdvetkezo hathrozatdt;

3 igen

szavazattal,

P6pasalamon Onkormhnyzati Testiilete aPhpai Rend6rkapitrlnysrlg P6pasalamon
k<izs6g kdzbiztons 6gi helyzetdrol, a k<jzbiztons6g 6rdek6ben tett int6zked6seir6l
k6szitett be sz6mol6j en j 6v Shagyj a.

K6ri

a tiszts6gvisel6ket, hogy a dcint6sr6l az 6rdekelteket 6rtesits6k.
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Hatririd6: azownl
Felel6s: T6th Frigyes alpolg6rmester
Koviics Erika jegyz6
2.) N a p i r e n d : Rend6rkapitrinys6g tdmogat6si k6relmdr6l d<jntds
EI6ad6

: T6th Frigyes alpolgdrmester
(szobeli el6terj eszt6s)

T6th Frigyes alpolg6rmester elmondja, hogy az onkorminyzatok tcibbs6ge 2016.6vben is
anyagi t6mogat6ssal segitette a kapitdnysdgk&zeti megbizottjainak munk6j 6t. Az elozo 6vben
az rjnkormhnyzat nem adott t6mogat6st, igy az idei 6vben 50 e Ft t6mogat6s megilllapitisht
javasolja, azzal a feltdtellel, hogy ezen cisszeget aPdpai Rend6rkapitrlnysdg Kcizrendvddelmi
Osztilly SllomrinySbatarloz6,,Marcal II" Kcirzeti Megbizotti csoportja rdszdre tdrgyi eszkoz
beszerz6sre kell felhasznrilni.
J avas o lj a a kcivetkez o tartalmu hat6r o zati j avasl at e lfo g adris 6t :
Pdpasalamon Onkormdnyzati Testt)lete Veszprdm megydben - Pdpasalamon telepi)lLsen - a
kozrend ds a kazbiztonsdg javitdsa, a lakossdg nyugalmdnak biztos{tdsa, megdvdsa drdekdben
brutt| 50.000,- Ft-ot azaz dtvenezer forintot adomdnyoz azzal a feltdtellel hogy ezen dsszeget
a Pdpai Renddrkapitdnysdg Kozrendvddelmi Osztdly dllomdnydba tartozd ,,Marcal II."
Kdrzeti Megbfzotti csoport rdszdre tdrgyi eszkdz beszerzd,sre kellfethaszndlni.

Felhatalmazza T6th Frigltes alpolgdrmestert a tdmogatdsrdl sz6l6 megdltapodds qldfrdsdra.
Az alpolgdrmester gondoskodik az adomdnyos megdllapodds aldirdsdt kdvet1en az osszeg 8
napon belali dtutaldsdrol a Veszprdm Megyei Rendrir-/\kapitdnysdg - Magyar i,llamkincstdr
Veszprdm Megyei Terilleti lgazgat1sdgdndl vezetett 10048005-01451643-00000000 szdmil
szdmldjdra.

Az adomdny felhaszndldsdr1l

a Veszprdm Meg,tei

Rendrir-ffikapitdnysdg tegkesribb 2018.

februdr 28. napjdig koteles elszdmolni.
Hatdrid6: azonnal
K6ri, hogy a k6pvisel6k tegy6k meghozzdsz6l6saikat, javaslataikat.

Hozzdsz6l6s:
Horv6th Ferenc kdpviselo egyet6rl a j avaslattal.
Tobb hozzdszolils nem l6v6n T6th Frigyes alpolg6rmester szavazdsrakdri a k6pvisel6-testiilet
tagtrait.

P6pasalamon Onkormdnyzati Testiilete az el6terjeszt6s alapjfn,
ellenszavazatestartozkoddsndlkiilmeghozzaakcivetkezohatdrozatfut:

3 igen szavazattal,

Piipasalamon Onkorm6nyzati Testiilete,Veszprdm megydben - P6pasalamon
telepiil6sen - a ktjzrend 6s a kcizbiztonsdg javitdsa, a lakossdg nyugalm6nak
brztositdsa, meg6v6sa 6rdek6ben brutt6 ,50.000,- Ft-ot azaz otvenezer forintot
adomdnyoz azzal a feltdtellel, hogy ezen risszeget a Papai Rend6rkapitanyshg
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Kdzrendvddelmi Osztilly 6llomany6ba tartoz6 ,,Marcal II." Ktirzeti Megbizotti
csoport r6sz6re tdrgyi eszkdz beszerz6sre kell felhaszn6lni.
Felhatalmazza T6th Frigyes alpolg6rmestert a t6mogat6sr6l sz6l6 meg6llapod6s
alfiiri+sfra.
Az alpolgfumester gondoskodik az adomdnyos megSllapodds al6irds6t kdvet6en
az lsszeg 8 napon beliili 6tutaI6s6r61 a Veszpr6m Megyei Rend6r-f6kapit6nys6g
Magyar Allamkincst6r Veszpr6m Megyei Teriileti lgazgat6sirgdnill vezetett
I 0 0 4 8 0 0 5 - 0 | 4 5 | 6 43 -0 00 0 0 0 0 0 szitm'6 szfrmlil tr a.
Az adom6ny felhaszndlSs6r6l Veszpr6m Megyei Rend6r-f6kapitdnysSg
legkdsobb 2018. febru6r 28. naplfiig k<iteles elsz6molni.

-

a

Hatarid6: azownl

3.)Napirend:AP6pakdrnydkiOnkormdnyzatokFeladatellit6IntezmenyeGyermekj6l6ti
6s Csal5dse gft6

E 16 a d 6

:

S

zolgdlatinak 20 I 6. 6vi tev6kenys

6

9616

I besz6mo

16

T6th Frigyes alpolg6rmester
(ir6sos el6terj eszt6s)

T6th Frigyes alpolg6rmester el6tedeszt6s6ben elmondja, hogy a besz6mol6t a k6pvisel6k
elozetesen kezhez kapt6k 6ttanulm6nyozhattftk a benne foglaltakat.

Kdri a k6pvisel6-testiilet tagj ainak hozzitszolfsait.

Hozzdsz6l6s:
Horv6th Ferenc k6pvisel6 javasolja a besz6mol6 elfogad6s6t.
Tobbhozzhsz6l6s nem 16v6n T6th Frigyes alpolg6rmester szavazdsrakdri a k6pvisel6-testiilet
tagjait.

PSpasalamon Onkorm6nyzati Testtilete az el6terjeszt6s alapjdn,
ellenszavazatestart6zkodrisn6lkiilmeghozzaakovetkezohatfu ozattfi :

3 igen szavazattal,

P6pasalamon Onkorm6nyzati Testiilete a P6pakdmy6ki Onkormanyzatok
Feladatell6t6lntezmenye Gyermekj6l6ti-6s Csal6dsegito Szolgdlatfunak 2076. 6vi
tev6kenys6gdr6l sz6l6 besz6mol6t tudom6sul veszi.

Utasitja a tiszts6gvisel6ket, hogy a ddnt6sr6l az erdekelteket 6rtesits6k.
Hatarido: Azownl.
Felel6s: T6th Frigyes alpolg6rmester
Kov6cs Erika jegyz6
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4.)Napirend:

P6pasalamonOnkorminyzat 2016.6vigyermekj6l6ti-6s gyermekv6delmi
feladatainak ritfo e6 6rt6kel6se

E16ad6:Kov6csErika
(irSsos el6terj eszt6s)

Kov6cs Erika jegyz6 el6terjeszt6s6ben elmondja, a k6pvisel6k a gyennekj6ldti 6s
gyermekv6delmi feladatok 6rt6kel6s6r6l s2616 6tfog6 6rt6kel6st kezhez kapt6k,
fittanulmhny ozhattitk a benne fo glaltakat.

K6ri, hogy a k6pvisel6k tegy6k meghozzdsz6l6saikat, javaslataikat.

Hozz6sz6l6s:
Horv6th Ferencn6 k6pvisel6 asszony javasolja az 6tfog6 6rt6kel6s j6vdhagyhs6t.
Tdbbhozzfrsz6l6s nem l6v6n T6th Frigyes alpolg6rmester szavazhsrakeri a k6pvisel6-testtilet
tagSait.

P6pasalamon Onkorm6nyzati Testtilete az el6terjeszt6s alapjrin,
ellenszavazatestart6zkod6sn6lkiilmeghozzaakdvetkezohatfirozatht:

3 igen szavazatlal,

P6pasalamon Onkormfunyzati Testiilete az 1997. 6vi XXXL Tv. 96. $. (6)
bekezd6s6ben foglaltak alapjSn az <inkormfunyzat 2016. 6vi gyermekj6l6ti 6s
gyermekvddelmi feladatai ell6t6sar6l keszitett 6tfog6 6rt6kel6st megthrgyalta 6s a
benne fo glaltakat j 6v {hagyi a.
Utasitja a tiszts6gvisel6ket, hogy a d<intdsr6l az erdekelteket 6rtesits6k.
Hat6rid6: Azonnal.
Felel6s: T6th Frigyes alpolg6rmester
Kov6cs Erika jegyz6
5.)

N

a

pirend

:

Konzorciumi meg6llapodhs azEFOP-1.5.2-16 pfilyhzatthrgyhban

El o ad 6 : T6th Frigyes

alpolg6rmester
(ir6sos el6terj eszt6s)

T6th Frigyes alpolg6rmester elmondja, hogy az Emberi Er6forr6s Fejleszt6si Operativ
Program EFOP-1.5.2-16 Operativ Program keretdben a Hum6n szolgilltatdsok fejleszt6se
t6rs6gi szeml6letben felhiv6sra thmogatdsi k6relem nyujthat6 be, amelynek keret6ben 250
milli6 forint dsszegri t6mogat6s elnyer6s6re van lehet6sdg. A projekt tcibb <inkormhnyzat es a
Strat6giai Intezet Nonprofit Kft. k<izds egyiittmrikod6s6vel, - konzorcium l6trehozhsfval
val6sulna meg, igy Ny6r6d, PSpadereske, Dhka, P6pasalamon, Lov6szpatona, Nagygyim6t,
Pdpateszer onkorm6nyzatai lennenek a konzorcium taga| A konzorcium sz6khelye Ny6r5d
6nkorm6nyzatalenne. A pilIydzat keret6ben megval6sitand6 konkr6t programok kidolgoz6sa
j elenleg folyamatban van.
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A k6pvisel6k a konzorciumi meg6llapodhs tewezetet kezhez kapthk, ifitanilmdnyozhattdk

a

benne foglaltakat.

K6ri, hogy a k6pvisel6k tegy6k meghozzilsz6l6saikat, javaslataikat.

Hozz6sz615s:
Horv6th Ferenc k6pvisel6 javasolja a konzorciumi meg6llapod6s j6vrihagyhsdl.
Tobb hozzasz6l6s nem 16v6n T6th Frigyes alpolg6rmester szavazdsrakeri a k6pvisel6-testiilet
tagjait.

PSpasalamon Onkorm6nyzati Testtilete M el6terjeszt6s alapjfn,
ellenszavazat es tart6zkod6s n6lktil meghozza a kdvetkezo hatdrozatht:

3 igen szavazattal,

P6pasalamon Onkormhnyzati Testiilete azEmberi Er6fon6s Fejleszt6si Operativ
program EFOP-1-5.2-16 Operativ Program keret6ben a Humiin szolgSltat6sok
fejleszt6se t6rs6gi szeml6letben felhiv6sra konzorciumi egyiittmrik<id6si
meg6llapod6st kdt a Ny6r6d 6s kist6rs6gei hum6n szolgilltathsok fejleszt6se t6rs6gi
szeml6letben cimri proj ekt megval6sitdshta.
Felhatalmazzaapolgdrmestertamegilllapodfsalfiirhsfna.
K6ri a tiszts6gvisel6ket, hogy a dcint6srol az erdekelteket drtesftse.

Hathrid6: Azonnal.
Felel6s: T6th Frigyes alpolg6rmester
KovScs Erika jegyzo
6.) N a p i r e n d

EIo ad 6 :

:

Eseti megbiz6si szeruoddsdnkorm6nyzati fodpitdszi feladatra.

T6th Frigyes alpolgdrmester
(irdsos el6terj eszt6s)

T6th Frigyes alpolg6rmester elmondja, hogy a teleptil6sk6p v6delm6rol sz6l6 2016. 6vi
LXXN. tv. (tov6bbiakban: Tdrv6ny) megalkot6sdval az cinkorm6nyzatok tdbb olyan feladatot
kaptak, amelyek v6grehajt6sirhoz a kds6bbiekben megalkotott korm6nyrendeletek szolg5lnak
alapul. Ezen v6grehajt6si szab6lyok a 40012016(XII.5.) Korm. rendeletben kertiltek
megfogalmazhsra. A Tdrv6ny felhatalmazta az dnkormdnyzatok k6pvisel6-testtlet6t, hogy a
telepi.il6sk6pi rendeletben 6llapits6k meg
. a telepiil6sk6pi kovetelm6nyeket (amelyek lehetnek teriileti 5pitlszeti, egyedi

6pit6szeti 6s rekl6mhordoz6k,ra, rekl6mberendezdsekre, c6g6rekre 6s
reklSmhordozdsra alkalmas mriszaki berendezdsre, tovdbb| az egy6b mriszaki
berendez6sekre vonatkoz6 kcivetelm6nyek.)
azdnkorm6nyzatithmogatdsi 6s osztdnzo rendszer r6szletes 1artalmdt

.
. a
.

teleptil6sk6pi v6lem6nyezdsi, a telepiil6sk6pi bejelent6si 6s a telepiildsk6pi
kdte I ez6s i e lj rir6sra vo natko z6 16 szl ete s szab 6ly okat
azol - jogszabillyban epitesiigyi hat6s6gi enged6lyhez kdt6tt- 6pit6si tevdkenys6gek
k6r6t, amelyek me gkezdds6t te1epiil6 sk6pi v6lem eny ezesi elj 6rdsho z kdti
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.
o
o

jogszab6lyban 6pit6stigyi hat6s6gi enged6lyhez 6s az egyszeni bejelent6shez
nem kcitdtt - 6pitdsi tev6kenysdgek, rendeltet6sv6ltoztat6sok 6s rekl6melhelyez6sek
kdr6t, amelyek megkezd6s6t telepill6sk6pi bej elentdsi elj 6r6shoz kciti
a rekl6mhordoz6 6s rekl6m elhelyez6s6re vonatkoz6 tilalmak 6s korl6tozrisok al6l e
tdrv6ny 6ltal megengedett elt6r6seket
a helyi dnkorm6nyzat illetekess6gi teriiletdn l6tesithet6 rekl6mhordoz6k szhm6t,
megj elen6stik ktil<inos formai (mriszaki) kovetelmdnyeit.
azon

-

A helyi dnkorm6nyzatok

a tdrvdny rendelkez6se alapjSn 2017. okt6ber

l.

napjhig kotelesek

megalkotni a telepiildskdpi rendeletet.

teteptil6sk6pi rendelet elk6szit6se hosszri folyamat, melynek els6 l6pdse a partners6gi
egyeztet6si elj6r6s szabillyair6l va16 <inkormrlnyzati dtint6s, er-re a k<ivetkez6 napirendi pont
keret6ben keriil sor. Ezt kd,vet6en kezd6dhet meg a telepiil6sk6pi arculati k6zikdnyv
elk6szft6se. A korm6nyrendelet szerint a k6zikdnyv szeml6letform6l6 celt szolg6l, amelyet a
telepiil6si onkorm6nyzat normaliv hathrozat melldkletek6nt fogad el. A k6zikdnyvben a
telepiildsk6pi kdvetelmdnyek megalapozdstra meg kell hathrozni a teleptil6s
teleptil6skaraktert meghathroz6 telepiil6skdpi jellemz6it, a telepiildsk6pi szempontb6l
egym6st6l j6l elkiilcintl6 telepiil6sr6szeket arculati jellemz6ikkel 6s 6rt6keikkel, a
telepiildsk6p min6s6gi formdl6s6ra vonatkoz6 javaslatokat, valamint a telepiil6skdphez
illeszkedo fipitlszeti elemeket. A k6zikdnyv elfogad6sa meg kell hogy elozze a teleptil6sk6pi
rendelet elfogad6s6t. A korm6nyrendeletben foglaltak szerint a helyi teriileti v6delemmel
6rintett teriilet 6s a telepiil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 teriilet a k6zikonyv alapj6n kertil
me ghatfur oz6sr a a tel eptil 6 sk6p i rende I etb en 6 s annak rujz melleklet6b en.
A fentiekben meghatSrozott feladatok eIv6gz6s6ben onkorm6nyzati f66pitdszt kell bevonni. A
nagyobb dnkorm6nyzatok 6ltaI6ban foglalkoztatnak f66pit6szt, a kicsi <inkorm6nyzatok eseti
me gbizds ritj 6n tudnak me g fe l elni a i o gszab 6lyi rendelke z d s eknek.

A

T6th Frigyes alpolgSrmester elmondja, hogy Ny6r6d Kdzs6g polg6rmestere felvette a
kapcsolatot Bujdos6 Judit fo6pit6sz asszonnyal, akit6l furaitnlatot is k6rt. Az firajfinlat szerint
a kdzds hivatalhoz tartoz6 telepiil6sek mindegyik6nek kiilon-ktildn 1.000 e Ft-ba keriilne a
teljes feladat elvegzese. Inform6ciok szerint a feladata a kdzponti k<ilts6gvet6s biztosit majd
bizonyos d,sszeget, de m6g nem tudni, hogy mikor 6s mennyit. A feladat elvegzlset azonban
el kell kezdeni annak 6rdekdben, hogy okt6ber 1.-ig elk6sztiljon.
A f66pit6sszel most eseti megbizds keretlben 200 e Ft dsszegre szerzodn6nk, es ezilllal a
munka elkezd6dhetne. A k6pvisel6k a megbizlsi szerz6d6s tewezetlt kezhez kapt6k,
6ttanulmdny ozhattdk a benne fo gl altakat.

K6ri, hogy a kdpvisel6k tegy6k meghozzhsz6l6saikat, javaslataikat'

Ho

zzdsz6l6s;

Horv6th Ferencn6 k6pvisel6 asszony javasolja amegbizdsi szerzodls tewezet elfogad6srit.
T6bbhozzdsz6l6s nem 16v6n T6th Frigyes alpolg6rmester szavazdsrak&i a k6pvisel6-testiilet

tagail.
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p6pasalamon Onkorm6nyzati Testiilete az el6terjeszt6s alapj6n,
ellenszavazatestart6zkod6sn6lki.ilmeghozzaakovetkezohatdrozatilt:

3 igen szavazaltal,

P6pasalamon Onkorm6nyzati Testiilete az e hathrozat mell6klete szerinti
f1|pit1szifeladatok ellfitdsfuavonatkoz6 eseti megbizhsi szerzod6st elfogadja.
Felhatalmazzaapolghrnestertaszerzodlsaliirfuslra.
K6ri a tiszts6gvisel6ket, hogy a ddnt6sr6l az erdekelteket 6rtesitse.
Hatarido: Azonnal.
Felel6s: T6th Frigyes alpolgSrmester
Kov6cs Erika jegyzT

7.)Napirend:
E 16 a d 6

:

Partnersdgiegyeztet6s szab6lyair6lsz6l6hat5rozatelfogadhsa

Kov6cs Erikajegyz6
(ir6sos el6tedeszt6s)

KovScs Erika jegyzo elmondja, hogy a partners6gi egyeztet6s szabhlyai hatirozzhk meg a
lakossrlggal, 6rdek-k6pviseleti, civil 6s gazdSlkod6 szervezetekkel egyhhzald<al t<irt6n6
v6lem6nyeztet6s szabslyait tdbbek kdzott az el6zo napirend keret6ben ismertetett feladat
elv6gz6se tekintet6ben is.
Meg kell hatinozni;
. azegyeztet6sben r6szt vev6k (partnerek) tfijekoztaths6nak m6dj6t 6s eszkdzeit
o a javaslatok, v6lem6nyek dokument6lilshnak,nyilv6ntart6sinakm6dj6t,
. az el nem fogadott javaslatok v6lemdnyek indokol6s6nak m6djdt, a dokument6l6suk,
nyilvantart6suk rendj 6t
. az elfogadott koncepci6, strat6gia 6s telepiil6srendezdsi eszkozdk nyilv6noss6g6t

biztosit6 int6zked6seket
Magasabb szintti jogszabilly nem rendelkezik arr6l, hogy az <inkorminyzatoknak rendeletben
vagy hathrozatban kell-e szabillyoznia a partners6gi egyeztet6s helyi folyamalilt, ez1rt
javasolja, hogy a szabillyokat a k6pvisel6-testiilet hatilrozatban 6llapitsa meg.
Ahatdrozati javaslatot a k6pvisel6kkezhezkapt6k fittanlmhnyozhalthk a benne foglaltakat.

K6ri, hogy a kdpvisel6k tegydk meghozzSsz6l6saikat, javaslataikat.

Hozztsz6l6s:
Horv6th Ferenc k6pvi sel6 j avaso lj a a hatftr ozati j avaslat elfo gadds 6t.
Tdbbhozzdsz6l6s nem 16v6n T6th Frigyes alpolg6rmester szavazilstaklti a k6pvisel6-testiilet
tagSait.

P6pasalamon }nkormhnyzati Testtilete
ellenszav azat es tart6zko d6s

n6lktil

az

el6terjeszt6s alapj6n,

me ghozza a kdvetkez o hatirt ozatht:

3 igen

szavazattal,
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P6pasalamon Onkorm6nyzati Testfllete a mell6klet szerinti tartalommal a
p artner s6 gi e gyeztet6 s szab iiy air 61 s z6 I 6 hat6r ozatot. elfo g adj a.
K6ri a tiszts6gvisel6ket, hogy a d<int6sr6l az 5rdekelteket 6rtesitse.
Hatarido: Azonnal.
Felel6s: T6th Frigyes alpolg6rmester
Kov6cs Erikaiegyzo

8.)Napirend:Aszem6lyesgondoskod6stnyfjt6ell6t6sokt6rit6sidijrinakfeliilvizsg6lata
E I 6 ad 6

: Kov6cs ErikajegYz6
(sz6beli el6terj eszt6s)

A

szoci6lis 6tkeztet6s int6zm6nyi t6rit6si dij6t a fenntart6 allapitja meg 6s amennyiben
sziiks6ges m6dositja a szemdlyes gondoskod6st nyrijt6 ellSt6sok t6rit6si dij6r61 s2616
rendelei6t. A hat6lyos onkorm6nyzati rendeletben foglaltak szerint az intezmenyi t6rit6si dij a
szolgflltatfusi <inkdlts6g es az illlamihozz6j6rul6s ktiltinbtizete. A szociSlis tdrv6ny m6dosit6sa
mar nem tartalmazza ezt a rendelkez6st, teh6t lehetne az int6zm6nyi t6rit6si dij magasabb is.
Az <inkorminyzat az 6tkeztet6st v6s6rolt 6lelmez6s itjhn biztositja. A v6sSrolt 6lelmez6s
6nkdlts6ge, illetve a kdlts6gvet6si t6mogatds dsszege az eI6zo evihez viszonyitva nem
villtozott, igy az intezmenyi t6rit6si dij villtozatlan maradhat.
K6ri, hogy a k6pvisel6k tegydk meghozzSsz6lSsaikat, javaslataikat.

Hozz6sz6l6s:
Horv6th Ferenc k6pvisel6 javasolja, hogy maradjon az int6zm6nyi t6rit6si

dij

cisszege

villtozatlan.
Tdbbhozzdsz6l6s nem l6vdn T6th Frigyes alpolg6rmester szavaz6sra k6ri a k6pvisel6-testiilet

tagait.
P6pasalamon Onkorm6nyzati Testtlete az el6terjeszt6s alapj6n,
ellenszavazat 6s hrt6zkod6s n6lktil meghozza a kdvetkezo hathtozatilt:

3 igen szavazattal,

P6pasalamon Onkorm6nyzati Testtlete a szem6lyes gondoskod6st nyfjt6
ell6trisok t6rit6si dij6r61 sz5l6 412013. (III.29.) rendelet6t feliilvizsg6lta, 6s
meg6llapitotta, hogy a szociiilis 6tkeztet6s t6rit6si dija nem villtozik, - a rendelet
m6dosit6s6ra nem kertil sor.
Felk6ri

a

tiszts6gvisel6ket, hogy a dcint6sr6l az erdekelteket 6rtesits6k.

Hatrlrido: azowral
Felel6s: Kov6cs Erika jegyz\
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T6th Frigyes alpolg6rmester megkerdezi, hogy a jelenl6v6k kdziil kinek van kdz6rdekri
hozzisz6lSsa, bej elent6se, k6rd6se?

Mivel t6bb k6z6rdekihozzhsz6l6s nem volt, T6th Frigyes alpolg6rmester megktisztini a jelen
l6v6knek az aktiv kdzremrikdd6st 6s a testtileti iil6s nyilv6nos rdsz6t 19 oru 25 perckor
bezhrja.

..)

M

Kov6cs Erika
jegyzo

