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JEGYZ6KONYV
Kdsztilt: Pdpasalamon Onkorminyzati Testiiletdnek 2017, szeptember h5 20. napjan 18,00
6rai kezdettel megtartott nyilv6nos iil6sdr6l
Az iilds helye: Pdpasalamon

-

Polg6rmesteri Hivatal

Az til6s tipusa: rendes
Jelen vannak:

A.) Kdpviselo-testi.ilet taqiai: T6th Frigyes polg6rmester, Nepusz Ndndor alpolg6rmester
Horv6th Ferenc, Horv6th Ferencn6, Kiss J6zsefn6 k6pvisel6k.

B.) Tan6cskoz6si j oegal r6sztvev6k:
- Kov6cs Errka jegyzo

A lakoss6g r6szdr6l megjelent: - fo.
T6th Frigyes polg6rmester kosz<jnti a megjelenteket. A jelenl6ti
a testiilet tagjai valamennyien megjelentek.

iv

alapjdn meg6llapitja, hogy

Javaslatot tesz a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontok megt6rgyal6sfra.

NAPIREND:

Tdrgy:

Eload6:

1.) A szociflis ell6t6sok szabhlyozilsrir6l sz6l6 rinkorm6nyzati

Kov6cs Erika
jegyz6

rendelet m6dosit6sa

2.) Bursa Hungarica 2018. 6vipdlydzati fordul6jrihoz
csatlakoz6s

3.) Bursa Hungarica Fels6oktat6si Onkormanyzati
o

sztdndij p 6ly 6zatr felhiv6s a

4.) Az 6voda felvdteli korzet6nek meg6llapit6sa

5

.)

A

Y izmri vagyo nke ze16 s 6b enltul aj do ndb an l6v o v izi-kd zmtivek
fehij it6si p6t16si tervdnek v6lem6nyez6se, beruh6z6si terv6nek

j6v5hagy6sa

T6th Frigyes
polg6rmester
T6th Frigyes
polg6rmester
Kov6cs Erika
jegyzo

T6th Frigyes'
polg6rmester

6.) A kdzos tulajdonban l6v6 vizikdzmti-rendszerek 2018-2032
6vekre sz6l6 gcirdi.ilo fejleszt6si terv6nek elfogad6sa
7.) A k6tel ez6 felvdtelt biztosit6 iskolak

vdlem6nyez6se

kdrzethatfrainak

T6th Frigyes
polgrlrmester
T6th Frigyes
polgiirmester

P6pasalamon Onkorminyzati Testtilete az eloterjeszt6s alapj6n, a napirendre tett javaslatot
elfogadja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodits ndlktil meghozza a kovetkez6 hat6rozatdt'.
P 6p as al

amo n

dnkormrinyzati

T

e

stii let hathr o zata:

P6pasalamon Onkormdnyzati Testtlete elfogadja az el6terjesztdsben szerepl6 na'
pirendi pontok megtfrgyalilsht.

NAPIREND TARGYATASR:
1.)

Nap ir e nd: A szoci6lis elllt6sok

szabfiyoz6s6r6l sz6l6 onkorm6nyzati rendelet

m6dosit6sa
E I 6 a d 6: Kov6cs Erikajegyz6
( irdsos el6terjeszt6s)

Kov6cs Erika jegyzb elmondja, hogy a napirendre vonatkoz6 rendelet-tervezetet ds annak
indokol6s6t a kdpvisel6kkezhez kapt6k, 6ttanulmanyozhattdk a benne foglaltakat.
K6ri

a

k6pviseloket, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban mondj6k el v6lem6nytiket.

Nepusz Nandor alpolgrlrmester: a rendelet-tervezetet elfogadiisra javasolja.

Tov6bbi hozz6szol6s nem l6v6n T6th Frigyes polgrirmester k6ri a K6pvisel6-testtilet tagtrait,
ho gy kdzfelemel6

s

sel szav azzanak.

P6pasalamon kozsdg Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s
tartozkodds n6lkiil megalkotja a kovetkez6 rendeletet:

iinkormfnvzati rendelete
A szoci6lis ell6t6sok szabillyozdsar6l sz6l6 212015.(1I.26.) dnkorm6nyzati rendelet
m6dosit6s616l

A rendelet a jeqyzokon)rv mell6kletdt k6pezi.

2.)N ap i r e n d: BursaHungarica 2018. evipfiIyinati fordul6j6hozcsatlakozds
EI6ad6

: T6th Frigyes polg6rmester
(sz6beli eloterj esztds)

T6th Frigyes polgrirmester elmondja, hogy az Oktatilsi Miniszterium a teleptildsi 6s a megyei
onkorm6nyzatok egyiittmtikcid6s6vel a2000-2001-es tan6v sor6n l5trehozta ds beinditotta a

A

Bursa Hungarica Fels6oktat6si Onkorm6nyzati dsztondij pSlyilzatot, amely a fels6oktat6si int6zm6nyek h6tr6nyos helyzetu hallgat6i szdmhranffit rendszercs anyagi segits6get.
Az onkormhnyzatrdszlre megkiildt6k az osztondijrendszer 2018, 6vi fordul6j6val kapcsolatos
6ltal6nos inform6ci6kat tartalmaz6 csomagot.
Elmondja, hogy a t6mogat6si rendszer p6nztigyi fedezetek6nt 3 forr6s szolg6l.
Ezen forr6sok egyike a telepiil6si cinkorm6nyzatok 6ltal nyrijtotttdmogatfus, amelynek havi
6 s s ze g6t p 6ly 6z6nk6nt allapitj a me g a kdpvi s el 6 -te sttil et.
Az dsztondijphlyazat l6trehozris6nak c6lja, hogy a szoci6lis t6mogat6si rendszerben azon a
szinten ttirt6njen a drint6shozds, ahol a legtcibb ismeret birtokdban k6pesek a r6szorultsdgot
elbir6lni.
A m6sik forr6s a megyei cinkorm6nyzatthmogatasa, - amegyei dnkorm6nyzatkiegeszftheti a
teleptil6si onkorm6nyzat 6ltal tdmogatott p6lyaz6 vagy pSlyazok szdmdramegit6lt, telepiil6si
onkorm6nyzati forr6sb6l fedezend6 o sztondij o s sze gdt.

A harmadik forr5s a Emberi Er6forr6sok Miniszt6riumahozzdjirul6sa, amr az onkorm6nyzat
iiralmegfilapitott t6mogat6si osszeggel azonos mdrt6kri, maximum az Oktat6si Kdzldnyben
kiizz5tett osszeg.
Az onkorminyzatol<nak a csatlakozdsr6l sz6l6 nyrlatkozatot legk6s6bb 2017. okt6ber 2. napjaig kell eljuttatni az Emberi Er6fon6s T6mogat6skezelo r6sz6re.

K6ri, hogy

a

k6pvisel6k tegy6k meghozzhsz6l6saikat, javaslataikat.

Hozzdsz6l6sok:
Horv6th Ferencn6 k6pviselo asszony javasolja a csatlakoz6st.
Tobbhozzdsz6l6s nem l6v6n T6th Frigyes polgilrmester szavazhsraklri a k6pvisel6-testiilet
tagSait.

Pdpasalamon Onkormhnyzati Testtlete az el6terjesztds alapjdn 5 igen szavazafral. ellenszavazat 6s tart6zkodds ndlkiil meghozza a kdvetkez 6 hatdrozaffrt

P6pasalamon Onkormfunyzati Testiilete csatlakozik a Bursa Hungarica Fels6oktat6s i 6 nkorm fuy zati 0 s ztdndij p 6ly azat 20 | 8 . 6vi fordul 6j 5ho z.

Utasitja a tiszts6gvisel6ket, hogy az 6rdekelteket a dont6sr6l 6rtesits6k.
Hatarido: azonnal
Felel6s : T6th Frigyes polg6rmester
Kovrics Errka jegyz5

3.)N ap

iren d:

EI6ad6

BursaHungarica Fels6oktat6si Onkormanyzatrosztondijpillydzati
felhiv6sa

: T6th Frigyes polg6rmester
(sz6beli el6terj esztds)

5

T6th Frigyes polgiirmester elmondja, hogy az elozo napirend keret6ben dontcitt a k6pvisel6testiilet az osztondijpillydzathoz tdrt6n6 csatlakoz6sr6l. A dont6snek megfelel6en apillyhzatot
okt6ber 3. napjfiig ki kell irni.

Kdri, hogy

a

k6pvisel6k tegy6k meghozzdsz6l6saikat, javaslataikat.

Hozzdsz6l6s nem l6v6n T6th Frigyes polg6rmester szavazdsrakdri a k6pviselo-testiilet tagjait.
Pdpasalamon OnkormSnyzati Testiilete az el6terjesztes alapjin, 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tart6zko dds n6lkiil meshozza a kovetkez o hathr ozat6t:

P6pasalamon Onkormfunyzati Testtlete

az,,A"

6s ,,B"

tipusir Bursa Hungarica

Fels6oktat6si Onkorminyzati Osztondijp6lyinatot'2018. tandvre a fels6oktatSsi
hallgat6k szdmtra 6s a fels6oktat6si tanulm6nyokat kezdeni kivdn6 fiatalok sz6m6ra kiirja, az ehatinozat mell6klet6ben foglaltak szerint.

Utasitja a tiszts6gvisel6ket, hogy a pillyazatkdzzetetelerol gondoskodjanak.
Hatririd6: Azonnal
Felel6s: T6th Frigyes polg6rmester
Kovilcs Erika jegyz6
4.) N ap i r e n d
EI6ad6

:

:

Az 6voda felvdteli kcirzet6nek meg6llapit6sa

Kovdcs Erikajegyzo
(sz6beli el6terj esztds)

Kov6cs Erika jegyzo elmondja, hogy az 6vodatrlrsul6sb6l tort6n6 kiv6l6sa v6gett rijra meg
kell 6llapitani az 6voda felvdteli korzetlt.
Javasolj a a kcivetkez6 tartalmri hatarczatij avaslat elfo gad6s6t

:

P6pasalamon Onkorminyzati Testi.ilete meg6llapitja, hogy afenntartfts6ban mtikddo 6voda
felv6teli kdrzete P6pasalamon telepiil6skdzigazgat6si teriiletdre terjed ki.

K6ri, hogy

a

kdpvisel6k tegy6k meghozzdsz6lSsaikat, javaslataikat.

Hozzdsz6l6sok:
Horv6th Ferencnd k6pviselo asszony javasolja ahatdrozati javaslat elfogad6s6t.
Tobb hozz6sz6l6s nem l6vdn T6th Frigyes polg6rmester szavazdsraklri a k6pvisel6-testiilet
tagjait.
Piipasalamon OnkormdnyzatiTesti.ilete az eloterjesztes alapj6n, 5 igen szavazattaL ellenszava-

zatdstartSzkoddsndlkiilmeshozzaak<ivetkez6hathiozatdt:

6

P6pasalamon OnkorminyzatiTesttilete meg6llapitja, hogy a fenntart6s6ban mtikodo 6voda felvdteli kcirzete P6pasalamon telepiildskiizigazgat6si teriilet6re terjed

ki.
K6ri a tiszts6gvisel6ket, hogy a dont6sr6l az erdekelteket 6rtesits6k.
Hathrido: azornal
Felelos: T6th Frigyes polgarmester
Kov6cs Erlka jegyzT

5.)N ap ire

nd:

AVizmtivagyonkezelds6berVtulajdon6banl6v6 vizi-krizmrivek
fehij it6si p6tl6si terv6nek vdlemdnyezdse, beruh6z6si tervdnek

j6v6hagy6sa
EIoad6

:

T6th Frigyes polg6rmester
(sz6beli el6terj eszt6s)

T6th Frigyes polg6rmester el6terjeszt6s6ben elmondja, hogy a vizikdzmi-szolg|ltathsr6l s2616
2011. dvi CCIX. tv. 11. $. (1) bekezd6se 6rtelm6ben avizi-kozmri szolg6ltatds hosszri t6vri
biztosithat6s6ga 6rdek6ben - a fenntarthat6 fejl6d6s szempontjaira tekintettel - avizikozmiszolg6'ltatdsi 6gazatonkdnt tizenot 6ves idotdvra grirdiilo fejleszt6si tervet kell k6sziteni. A
gcirdiilo fejleszt6si terv fehijit6si-p6tl6si tervb6l, valamint beruh6z6si tervbol 6ll, amelyet
2017. szeptember 30-ig kell benyfjtani a Magyar Energetikai 6s Krizmri-Szab6lyozdsi Hivatalnak, j6v6hagySs cdljrib6l. A Yizmi vagyonkezel6sdben vagy tulajdon6ban lev6 vizikozmrivek vonatkoz6sdban a fehijit6si-p6t16si tervet a Szolg6ltato kesziti el, 6s nyujtja be annak tartalmilra n6zve az lrintett onkormdnyzatok v6lem6nyez6si joggal rendelkeznek. A
b6rleti iizemeltet6si szerzodls alapj6n mrikddtetett vizi-klzmivek eset6ben a fehijit6si-p6tl6si
tervet az lrirrtefi onkorm6nyzatok k6szitik el 6s nyujtj6k be aYizmi vdlem6nyez6si joggal
rendelkezik. Valamennyi vizi-kdzmi eszkoz vonatkoz6silban a beruh6z6si tervet az lrintett
cinkormdnyzatok k6szitik el 6s nyujtjrik be - aYizmi vdlem6nyez6si joggal rendelkezik. A
fenti tervek mindegyik6t a P6pai YizmiZrtkeszitette el 6s az onkormtnyzatokszftmhramegkiildte
Javas olj a a kovetke

z

o hathr ozati j avaslat elfo gad6s

6t

:

L Pdpasalamon Onkormdnyzati Testillete a v{zikdzmii-szolgdltatdsr1l sz6l6 201 1. 6vi CCU.
tv. 1 1. f, (1) bekezddsdben eki{rt 2018-2032. idftdvravonatkoz1 g\rdilkifejlesztdsi terveket
megtdrgyalta ds
a) vdlemdnyezdsi jogdval dlve egyetdrt a Pdpai Vfz-ds Csatornam{i Zrt.
v a gy o nke ze I d s d b e n v a gy tul aj do ndb an I dv ci v fziko zmilv e k d s v a gt onel e m e k
e I 6 t e rj e s z td s s z er inti fe lilj ft ds i, p 6 tl ds i t erv dv el.
b)

j6vdhagyja a Pdpai Viz-6s Csatornamii Zrt. vagltonkezel,ls,lben vagt tulajdondban
l6v6 vfzikdzmiivek 6s vagyonelemek el6terjesztds szerinti beruhdzdsi tervdt.

c) a b) pontbanjfvdhagyott gdrdillSfejlesztdsi tervekben meghatdrozottfejlesztdsek,

p1tldsok ds beruhdzdsok kAI*dgeinek pdnziigyi fondsait felmeriildskor mindenkori
6v

e

s kdlt s d gv etd s db en b izto s ftj a.

2. A kdpviself-testiilet utasitja a polgdrmestert, hogy az l. b) pont szerinti gdrdill6 fejlesztdsi
terveket a Pdpai V{z 6s Csatornamii Zrt. szdmdra vdlemdnyezdsre ldldje meg.

A kdpviselSlesttiletfelhatalmazza a Pdpai Viz ds Csqtornamii Zrtl, hogy az 1. a) b) c) pontokban szereplS g)rdillS fejleszt,lsi terveket nyiljtsa be a Mag,,ar Energetikai 6s Kdzmiifejlesztdsi Hivatalhoz.
3.

A kdpviselS-testillet utasftja a polgdrmestert, hogy az 1, c) pont szerinti kAltsdgvetdsi forudsok biztositdsa drdekdben a pdlydzati lehetcisdgeket kfsdrje figtelemmel ds a pdlydzatok igdny4,

bevdteldvel kapcsolatban a szilksdges intdzkeddseket tegye meg.

Utasftja a tisztsdgviselfket, hogy a dantdsrdl az drdekelteket |rtesftsdk.
Hatdridd azonnal
Felelfs : T6th Frigtes polgdrmester
Kovdcs Erika jegyzd

K6ri,

ho

gy a k6pvi

sel

ok

te

gy6k meg hozzftsz6

l6s

aikat, j avaslataikat.

Hozzitsz6l6sok:
Nepusz Ndndor alpolg6rmester javasolj a ahatLrozati javaslat elfogad6sSt.

Tobbhozzitsz6lils nem l6v6n T6th Friges polg6rmester szavazLsra kdri a k6pvisel6-testiilet
tagjait.
P6pasalamon Onkorminyzati Testiilete az eloterjesztes alapltn, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s 1art6zkodhs n6lkiil meshozza a kdvetkez(5 hatdrozatifi:

avizikdzmi-szolgilltat6sr6l sz6l6 20lL
dvi CCX. tv. I 1. $ (1) bekezdds6ben eloirt 2018-2032. idothvra vonatkoz6 gordiilo fejleszt6si terveket megt6rgyalta es
a) velem6nyez6si jog6val6lve dgyetdrt aPhpai Viz-6s CsatornamiZrt.
vagyonkezelds6ben vagy tulajdon6ban ldvo vizikozmuvek 6s vagyonelemek
eloterj eszt6 s szerinti fehij it6si, p6tllsi terv6vel.
1. P6pasalamon OnkormdnyzatiTesttilete

b) j6v6hagyja aPilpaiYiz-es Csatomamii Zrt. vagyonkezel6s6ben vagy tulajdon6ban l6v6 vizikdzmivek 6s vagyonelemek eloterjeszt6s szerinti beruh6z6si terv6t.

c) a b) pontban j6v6hagyott gordi.ilo fejleszt6si tervekben meghatilrozott fejleszt6sek, p6tl6sok 6s beruh6zisok kolts6geinek pdnziigyi fon6sait felmeriil6skor mindenkori 6ves kcjlts6gvet6s6ben biztositj a.
2. A k6pvisel6-testi.ilet utasitja a polg6rmestert, hogy az 1. b) pont szerinti gdrdiilo
fejleszt6si terveket aPdpai Viz ds CsatornamiZrt. szitmfnav6lem6nyezdsre ktildje
meg.
3. A k6pviselo-testiilet felhatalmazza aPttpai Vfz 6s Csatornami Zrt-t,hogy az |.
a) b) c) pontokban szereplo gdrdiil6 fejleszt6si terveket nyrijtsa be a Magyar Ener-

getikai 6s Krizmrifej leszt6si Hivatalhoz.
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4. A k6pvisel6-testtilet utasitja a polg6rmestert, hogy az I. c) pont szerinti kcilts6gvetdsi forr6sok biztositiisa 6rdek6ben apSlyazati lehetos6geket kisdrje figyelemmel 6s apfilyinatok ig6nybev6tel6vel kapcsolatban a sziiks6ges int6zkeddseket tegye meg.
Utasitja a tisztsdgviseloket, hogy a d<int6sr6l az drdekelteket drtesitsdk.
Hatarido azonnal
Felel6s: T6th Frigyes polg6rmeste
Kov6cs Erikajegyzo
6.)

N apirend: A

k<izos tulajdonban 16v6 vizik<jzmi-rendszerek 201 8-2032
6vekre s2616 gdrdtilo fejlesztdsi terv6nek elfogad6sa

EIoad6

:

T6th Frigyes polg6rmester
(sz6beli el6terj esztds)

T6th Frigyyes polgarmester elmondja, hogy az eloz6 napirend keretdben ismertetdsre keriilt,
hogy az onkorm6nyzatokkotelezetts6ge az i.izemeltetdsi szerz6dds alapjrln mukodtetett vizikcizmrivek fehijit6si p6t16si terv6nek, valamint valamennyivizi-kozmieszkdzberuh6z6si terv6nek j6vdhagy6sa.
Javasolja a kdvetkezd tartalmil hatdrozati javaslat elfogaddsdt;
Pdpasalamon Onkormdnyzati testillete az dnkormdnyzatok kdzos tulajdondban l6vd V08,
SZ0l szdmil Pdpa vizikdzmdi-rendszerek, 2018-2032, dvelcre szdl6 gdrd,ill5 fejlesztdsi tervdt
elfo gadj a, j 6v dha gtj a.
A kozds tulajdont drintri rdszekvonatkozdsdban - a Polgdri Tdrvdnykr)nyvrfil szol6 2013. dvi
V. tdrvdny 5:78 $-dnakrendelkezdsei alapjdn - mint tulajdonostdrs kotelezettsdgetvallal arra,
hogy a gdrdillffejlesztdsi terv dnkormdnyzatot terhelf pdnzilgyifowdsdt a tulajdonostdrs dnkormdnyzatokkal kotott megdllapoddsbanfoglaltak szerint a mindenkori dves kdltsdgvetdsd b en b e t erv e zi, annak fe lmer ill d s e kor b izt o s itj a.
Hatdridd: 2017. szeptember 30.
FelelSs: T6th Friges polgdrmester
Kovdcs Erikajegyzd
K6ri,

ho

gy a k6pvi sel6k

te

gydk me g hozzitsz6l

6s

aikat, j avaslataikat.

Hozzhsz6l6sok:
Nepusz Nrindor alpolgarmester javasolj a ahathrozati javaslat elfogad6s6t.

Tdbbhozzdsz6l6s nem l6v6n T6th Frigyes polgrirmester szavaz6sra k6ri a kdpvisel6-testiilet
tagtrait.
P6pasalamon OnkormhnyzatiTesttilete az eloterjesztes alapjiln 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodtts n6lkiil meshozza a krivetkez o hatdrozatdt:

P6pasalamon OnkormilnyzatiTesti.ilete az onkormfunyzatokkoz<is tulajdon6ban

l6v6 V08, SZ0I szirmuviziki)zmri-rendszerek,2018-2032. evel<re sz6l6 gdrdiilo
fej leszt6si terv6t elfogadj a, j6v 6hagyja,
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A krizos tulajdont drinto r6szek vonatkoz6shban - a Polgari Tdrv6nykdnyvrol sz6162013.6viV.torv6ny5:78 $-6nakrendelkezdseialapj6n-minttulajdonostSrs
kotelezettsdget v6llal arra, hogy a gordiil6 fejleszt6si terv onkormfinyzatot terhel6
penzigyi fon6s6t a tulajdonostars onkormdnyzatokkal kritott meg6llapod6sban
foglaltak szerint a mindenkori dves kolts6gvet6s6ben betervezi, armak felmeriildsekor biztositja.
Hat6rido: 2017 . szeptember 30.
Felelos: T6th Frigyes polgarmester
Kov6cs Errka jegyz6
7.)

N a p i r e n d : Kotelez6 felv6telt biztosit6 iskol6k, korzethatfrainak
vdlem6nvezdse

E I 6 a d 6: Kov6cs Erikajegyz6
(sz6beli el6terj eszt6s)
Kovd.cs Errkajegyz6 elmondja, hogy anemzetikoznevel6sr6l sz6l6 20ll.6vi CXC. tv. 50. $.
(8) bekezd6se alapjan a kozneveldsi feladatokat ell5t6 j6r6si hivatal meghatilrozza eskozzeteszi az iskol6k felvdteli k<irzet6t. A nevel6si-oktat6si intezm6nyek mrikod6s6rol 6s a kozneveldsi intdzm6nyek ndvhasznttlatdr6l szSlo 2012012. (VII.31.) EMMI rendelet 24, S.(1) bekezd6se
szerint a felv6teli kdrzetek megitllapitdsfthoz a megyesz6khely szerinti j6r6si hivatal minden 6v
okt6ber utols6 napj6ig beszerzi az illet6kessdgi teriiletentalttlhat6 telepiil6si onkorm6nyzatak

v6lem6nydt, amely tartalmazza a teleptil6s jegyzojenek nyilvantartlshban szerepl6 a telepiil6sen lakohellyel, ennek hi6nydban tartozkodilsi hellyel rendelkezo h6tr6nyos helyzetri 6ltal6nos
isko 16b a j 616 gyermekek Ietszirnffi intezmenyi 6 s tagintdzm6nyi b ont6sb an.
A Veszpr6m Megyei Kormanyhivatal Veszprdmi J6r6si Hivatala megki.ildte ajdr6s kotelezo
felvdtelt biztosft6 iskol6inak tervezetdt. Atervezet szerint P6pasalamon teleptil6s eset6ben a
kotelezo felvdtelt biztosit6 iskola a Nagyalisonyi Kinizsi P6l Altal6nos Iskola (8484 NagyalSsony, Kossuth u. 33.)
A jegyzT nyilv6ntarl6sa szerint a teleptildsen az 6ltal6nos iskol6ba jdr6 hdtrhnyos helyzetri
gyermekek szftma24 fo, ebbol Nagyal6sonyba2l f6 jir.
Javasolj a a k<jvetkezo tartalmri hatdr o zat elfo gad6s rit.
Pdpasalamon Onkormdnyzati Testillete eg,tetdrt ezzol, hogy Pdpasalamon teleptilds kr;zigazgatdsi terilletdre vonatkoz6an a kotelezri felvdtelt biztosft6 iskola a Nagyalisonyi Kinizsi P6l
Altal6nos Iskola (8484 Nagyal6sony, Kossuth u. 33.) legyen.

Pdpasalamon telepillds jegzrijdnek nyilvdntartdsdban szerepki, a telepilldsen lakdhellyel, ennek hidnydban tartdzkoddsi hellyel rendelkezci hatrdnyos helyzet{i, dltaldnos iskoldba jdr6
gyermekek ldtszdma 24 f5, Ebbdl a nagtaldsonyi iskoldba jdrd hdtranyos helyzetii gltermekek
szdma:21f5.

Felkdri a kdpviseki-testillet a polgarmestert, hogy a hqtdrozatot a Veszprdm Megyei Kormdnyhivatal Veszprdmi Jdrdsi Hivatal Hat1sdgi F6osztdly Hat6sdgi Osztdlydnak ldldje meg,

: T6th Frigyes polgdrmester
Hatdridf: 2017. oktdber 31.
FelelSs

K6ri,

ho

gy a kdpvisel 6k

Hozzdsz6l6sok:

te

gy6k me g ho zzitsz6 ldsaikat, j avaslataikat.

l0

Horv6th Ferenc k6pvi s elo j avas o lj a a hattr ozati j avaslat elfo

gad6s 6t.

Tobbhozzhsz6l6s nem l6vdn Toth Frigyes polg6rmester szavaz6sra k6ri a kdpvisel6-testiilet
tagjait.
Pdpasalamon OnkormtnyzatiTestiilete az eloterjes ztes alapjfn 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tartozko dits n6lkiil me ghozza a kovetkez 6 hatdr o zatf/-:

P6pasalamon Onkormdnyzati Testiilete egyet6rt azzal,hogy P6pasalamon telepiil6s kozigazgat6si tertiletdre vonatkoz6an a kotelezo felvdtelt biztosit6 iskola a

Nagyal6sonyi Kinizsi Pal Altal6nos Iskola (8434 NagyalSsony, Kossuth u. 33.) legyen.
asalamon tel epril6 s j e gy zoj enek nyilv6ntart6s 6ban szerepl6, a tel epiil6 s en lak6hellyel, ennek hiilnyhbanhrtozkodilsi hellyel rendelkez6 h6tranyos helyzeti,6ltaldnos iskolfba j616 gyermekek l6tsz6ma 24 f6, ebbol a nagyal6sonyi iskol6ba j616 gyermekek szftma: 2l fo
P 6p

Felkdri a K6pviselo-testiilet a polgSrmestert, hogy ahatdrozatot a Veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal Oktat6si 6s Hat6s6giOszthlyinak kiildje meg.
HatSrid6: 2017 . okt6ber 31.
Felel6s: T6th Frigyes polg6rmester
Kov6cs Erika jegyzT

T6th Frigyes polgarmester megkerdezi, hogy kinek van kozdrdekri bejelentdse, hozzhszolisa,
vagy kdrddse ?

Mivel kcjzdrdekri hozzdszolls nem volt, T6th Frigyes polg6rmester megkoszoni a jelenldvoknek az aktiv kdzremtikod6st. Ezt kovetoen a kdpviselo-testiilet nyilv6nos iil6sdt 19 ora 25
perckor bezdrja.

k. m. f.

Kov6cs Erika
jegyz6

