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JEGYZ6KONYV

IGsziilt: P6pasalamon Onkorm lnyzati Testillet6nek
kezdettel megtartott nyilv6nos iil6s6r6l
Az

ii16s helye: P6pasalamon

Az

i.i16s

Jelen

tipusa:

- Polg6rmesteri

2017 . december

h6 21. napjan 1 8,00 6rai

Hivatal

rendes

vannak:

.

A.) Kdpviselo-testtilet tagjai: T6th Frigyes polgdrmester, Nepusz N6ndor alpolg6rmester
Horv6th Ferenc, Horv6th Ferencn6, I(iss J6zsefn6 k6pviselok"
B.) Tan6cskoz6si joesal r6sztvevok:
- I(ov6cs Enka jegyzo

A lakoss6g rdsz5rol megjelent: - fo.
T6th Frigyes polg6rmester koszonti a megjelenteket. A jelenl6ti
a testi.il et tagj ai val amennyi en me gj el entek
J

avas

I

iv

alapjhn megdllapitja, hogy

"

atot lesz a me ghiv6b an szerepl o napirendi

p

ontok me gt6r gy al6s 6r a.

NAPIREND:
Eloado:

Thrgy:
1.)A Telepi.ileskepi Arculati I(6zik6nyv, Teleptil6si
Ert6kvizsg6lat 6s LelIfir elfogad6sa

2")A telepiil6sk6p vedelm6rol
rendelet megalkotAs

s2616

a

onkormhnyzati

Toth Frigyes
polg6rmester
Kov6cs Erika
iegYzo

3")A kozteriiletek hasznillatdr6l es a koztertiletek rendeltetestol Kovdcs Erika
elLeris haszn|lathnak szab6lyozi-shr6l sz6l6 onkormhnyzati jegyzo
rendelet m6dosit6sa

4.)AzOnkorm6nyzat20lT.6vik6lts6gvet6si

rendeletdnek

m6dosit6sa
5")

6 .)

A 2018. 6vi belso ellenlrzlsi terv

Polg6rmester

j6v6hagy6sa

A 2018. 6vi jirhsi staftmunka minta
programok

tervezdse

T6thFrigyes

6s

r66piilo

I(ov6cs Erika
jegyzo
I(ov6cs Erika
jegyzo

7.)Besz6molo a Ny6r6di Kozos OnkormdnyzatiHlatal 2016.

tev6kenys6g6r6l

6vr

Kov6cs Erika
jegyzo

Pdpasalamon Onkormhnyzati Testiilete az eloterjeszt6s alapjhn, a napirendre tett javaslatot
elfogadja, 5 igen szavazatlal, ellenszavazat 6s turt6zkodds n6lkiil meghozza a kovetkez6hat6rozatht:
P6pasalamon Onkorm6nyzati Testiilet hatfirozata:

P6pasalamon Onkormhnyzati Testiilete elfogadja az eloterjeszt6sben szereplo napirendi p ontok megf.6r gy al6sht.

NAPIREND TARGYALASA:
1.)

N ap i r en

d:

.A

Teleptilesk6pi Arculati K6zikonyv, Teleptil6si Brt6kvizsgdlat 6s Leltdr

elfogaddsa
EIoado

:

T6th Frigyes polg6rmester
(ir6sos eloterjeszt6s)

T6th Frigyes polg6rmester el6terjeszt6s6ben elmondja, hogy az napirenddel osszefiiggo eloterjesztest, a Telepiil6si Arculati l(dzikonyv tervezet5t, a Telep'lil6si Ert6kvizsgillatot 6s Lelt6rt a
k6pvisel6k elektronikus form6ban megkapt6k, 6ttanulm6nyozhatthk a benne foglaltakat.
K6ri,

ho

gy a k6pvi s elok tegy6k me g hozzitsz6l

6s

aikat, j avasl ataikat

"

Hozzhsz6l6sok:
Horv6th Ferenc k6pviselo javasolja a telepiil6sk6pi arculati k6zikonyv 6s 6rt6kieltar elfogadhs6t.

Tobb hozzhsz6l6s nem l6v6n T6th Frigyes polgdrmester szavazhsrakdri a k6pviselo-testiilet
tagjait.
P6pasalamon OnkormhnyzatiTestiilete az eloterjeszt6s alapjhn 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s turt6zka dhs n6lkiil me sho zza a k<ivetkez o hathr ozatht:

P6pasalamon dnkorm Snyzati Testiilete az el6terjesztett Telepiil6si Ert6kvizsgillatot 6s Lelt6rt az el6terjesztett formhbanhagyja j6v6 6s azt ahatdrozat mell6klete-

k6nt elfogadja. Felk6ri a polg6rmestert, hogy a dokumenturnot, mint a telepiil6sk6pi rendelet al6tdmaszt6 munkardszlt a j6vhhagy6s ut6n a vonatkoz6 eloir6sok
szerint tegye kozz6.
I(6ri a tiszts6gviseloket, hogy a dont6srol az 6rdekelteket 6rtesits6k.
Hat6rido: azonnal es folyamatosan
Felelos: Toth Frigyes polgdrmester

A

P6pasalamon dnkormhnyzaliTestiilete az eloterjesztls alapjdn 5 igen szavazatlal" ellenszavazaL 6s

tafiSzkodhs n6lktil meshozza a kovetkezo hathrozatht:

Pdpasalamon Onkorminyzati Testiilete a Telepiil6sk6pi Arculati I(6zikonyvet az

el6terjesztett form6ban meg[6rgyalta. Az |llamigazgat6si szervek v6lem6nyeit a
K6pviselo-testiilet megismerte 6s az azokra adott eloterjesztett v6laszokat elfogadta, a javit6sok ut6n a Telepiilesi Arculati K6zikonyvel az eloterjesztett form6ban
hagyja j6vh 6s azt ahathrozat mell6kletek6nt elfogadja. Felkeri a polg6rmestert,
hogy a jov6hagyisuthnikozzdt6telt a vonatkoz6 eloir6sok szerint tegye meg, valamint biztositsa a k6zikonyv monitoroz6sa 6rdek6ben az onkormhnyzat honlapj6n
a nyilv6nos ertekelo feliilet mrikodteteset.
Hat6rido : azonnal 6s folyamatosan
.
Felelos; T6th Frigyes polg6rmester
2.) N ap i r en
EIoado

:

d:

Atelepiil6sk6p v6delm6r6l sz6l6 onkorm|nyzati rendeletmegalkot6sa

Kov6cs Erikajegyzo
(irAsos eloterjeszt6s)

I(ov6cs Erika jegyzo elmondja, hogy a rendelet-tewezet 6s az eloterjeszt6st, indokolAst a k6pvisel6k klzhez kaptdk 6ttanulm6nyozhatthk a benne foglaltakat.
Ezt kovet6en ismertetr az iilamigazgathsi szervek v6lem6nyeit, valamint az azokra adott v6laszokat.

Keri, hogy

a

k6pviselok tegy6k meghozzhsz6ldsaikat, javaslataikat.

HozzLsz6l6sok:
Horvith Ferenc k6pviselo javasolja

a v6lem6nyekre adott vdlaszok elfogad6s6t.

Nepusz NAndor alpolg6rmester javasolja, hogy a helyi v6delem alatt 6116 6ptiletek korebe csak
a telepiilesen l6vo templomok kertiljenek, alak6hhzak ne keriiljenek helyi v6delem a16.

Toth Frigyes polg6rrnester egyet6rt a javaslattal 6s e m6dosit6ssal javasolja a rendelet-tervezet
elfogad6sAt.

I(ov6cs Erika jegyzo dsszefoglalva elmondja, hogy P6pasalamon Onkorm ilnyzatr Testtilete a
telepiil6skep vedelmerol sz6l6 rendeletet az eloterjesztettek szerint meglfirgyalta. Az 6llamrgazgatlsi szervek v6lem6nyeit a k6pviselo-testi.ilet megismefie es az azol<ra adott eloterjesztett v6laszokat elfogadta, a javithsok utdn a telepi.il6sk6p v6delm6rol sz6l6 rendelet-tervezelet
azzal am6dositissal javasolja elfogadni, hogy a helyi v6delem kor6be csak a templomok ker0ljenek"
Tobbhozztszolils nem l6v6n T6th Frigyes polg6rmester szavazhsrak5ri a k6pviselo-testiilet
tagjait"
P6pasalamon OnkonnhnyzatiTestiilete az eloterjeszt6s alapjhn 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodils nelktl megalkotja a kovetkezo rendeletet

onkorm6nyzati rendelete

:

A telepiil6skdp v6delm6rol

3.) N ap

iren d:

A kozterirletekhaszn6lal6r6L 6s akozteriiletekrendeltet6stol elt6ro
sz ab 61y o z6s 61 6l s z o I 6 onko rmhny zali rend el et m6 d o s i t6s a

hasznftl atlnak
E 1oad6

: Kovdcs

Erika jegyzii

(ir6sos elof erj esztes)
I(ov6cs Erika jegyzo ehnondja, hogy a rendelet-tervezet 6s az indokolast a kepviselok kezhez
k apt6k 6ttanulm 6n y o zhattirk a b enne fo gl altakat

K6ri, hogy

a

k6pviselok tegy6k meghozzhsz6l6saikat, javaslataikat.

Hozz6sz6l6s:
Nepusz N6ndor alpolg6rmester javasolja a rendelet m6dosit6sAt.

Tobbhozzttsz6l6s nem l6ven Toth Frigyes polg6rmester szavazdsra keri a k6pviselo-testtilet
tagjait"
P6pasalamon Onkormdnyzati Testi.ilete az eloterjesztds alapjdn 5 igen szavazaltal, ellenszavazat 6s tarlozkodfts ndlkiil rnegalkotja a kovetkez6 rendeietet

onkorrn6nyzati rendelete:

A koztertiletek haszniilatdr6l

A rendelet

a

6s a kozterliletek rendeltet6st6l

elt6ro haszniiatdnak

jeeyzokonw mell6klet6t k6pgzt

4.)N ap irend: Az Onkonntnyzal20IT.6vikolts6gvetesirendelet6nekm6dosit6sa
ts

Ioad6

: T6th Frigyes polg6rmester
(ir6sos eloterj eszt6s)

T6th Frigyes polg6rmester elmondja, hogy a rendelet-tewezet 6s az indokol6st a k6pviselok
k|zhez kapt6k 6ttanulm6nyozhatthk a benne foglaltakat

I(6ri,

ho

gy a kepvi

sel

ok tegy6k meg hctzzhsz6ldsaikat, j avaslataikat.

Hozzhsz616s:
Nepusz N6ndor alpolg6rmester javasolja a rendelet m6dosit5s6t.

o

Tobbhozzdszolils nem 16v6n T6th Frigyes polg6rmester szavazhsrak5rr a k6pvisel6-testi.ilet
tagjait.
P6pasalamon OnkormlnyzatiTestiilete az el6terjesztls alapjhn 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tartozkodhs n6lkiil megalkotja a kovetkezo rendeletet

iovisel6-testiilet6nek

P6oasalamon

1

onkorm6nyzati rendelqle:
2/20

17

"

(I[. 1 ) dnkormAnyzati rendelete m6do
"

s

ithsdr 6l

A rendelet a jesliz6konw mell6klet6t k6pezi.
5.) N a p i r e n d : A 2018. 6vi belso ellenorz6si terv j6v6hagy6sa

Erika jegyzo
(ir6sos eloterj eszt6s)

EI o ad 6 : Kov6cs

Kov6cs Erika jegyzo elmondja, hogy a belso ellenorzesi tervet a k6lts6gvet6si szervek belso
kontrollrendszer6rol6s bels6 ellen6rz6s6rol sz6l6 37012011.(XII.3t.) Korm. rendelet alapj|na
belso ellenorulsivezeto k6sziti el,6s ktildi megaT6rsulSs Elnok6nek. Az onkormhnyzatra
vonatkoz6 belso ellenorz6si tervet a k6pviselokkdzhez kapt6k dttanulm6nyozhatthk a benne
foglaltakat.

I(6ri,

ho

gy a k6pvi selok tegy6k meg ho zz6sz6

I 6s

aikat, j avasl ataikat.

Hozzhszol6s:
Horv6th Ferenc k6pviselo javasolja

a

belso ellenorz6si terv j6v6hagy6sAt.

Tobbhozzhsz6l6s nem l6v6n T6th Frigyes polgSrmester szavazhsrak6ri a k6pviselo-teshilet
tagjait,
P6pasalamon OnkormhnyzatiTestiilete az el6terjesztls alaplfin 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tartozko dhs n6lkiil a kdvetkez o hatfir ozatot hozza'.

amon Onkorm ilnyzati Testiil ete a P 6p as al amon Onkorm inyzal
belso ellen orzlsi terv6t j6v 6hagyja.
P 6p as al

I(6ri a tiszts6gviseloket, hogy

201

a dont6srol az 5rdekelteket 6rtesitse.

Hat6rido: azonnal
Felelos: T6th Frigyes polg6rmester
Kov6cs Erika jegyzo

6.)Napirend:A20l8.6vijhrhsistartmunkaminta6sr66piil6programoktervez6se
E I o a d 6 :'Ioth Frigyes polg6rmester
(ir6sos el6terjeszt6s)

8. 6vi

"

T6th Frigyes polg6rmester elmondja, hogy a20I8.6vre vonatkoz6 jhrhsi startmunka minta
r66piil6 programok tervezetlt a k6pvisel6-testiiletnek is el kell fogadnia, mivel a t6mogat6s
ir6nti k6relemhez rnellekelni sziiks6ges a k6pvisel6-testiileti hatfirozatol.
Elmondja, hogy az idei 6vben is szeretn6 folyatni az elazo evben elkezdett programokat.
R6szl etes en i smerteti a terv ezett pro gramokat.

6s

o tartalmu hathr o zati j avas I at el fo g ad 6s 6t :
P6pasalamon dnkormSnyzati Testiilete a 2018. 6vre vonatkoz6 jhrhsi startmunka minta 6s 166piil6 programok tervezel5t az ehatfirozat mell6klet6ben foglaltak szerint elfogadja 6s a k6relem benyfrj t6s6t t6mo gatj a.
A k6relem pozitiv elbirdldsa eset6n titmogatja az esetlegesen sztiks6ges kcizbeszerzesi eljir6,sok rneginditdsttt.
.I

avas

Keri

o

lj a a kovetkez

a tiszts6gviseloket,

hogy a dont6srol az lrdekelteket 6rtesitse"

Hat6rid6: azannal
Felel6s: T6th Frigyes polg6rmester
Kov6es Erika jegyzo

I(6ri,

ho

gy a k6pvi

s

el

ok

te

gy6k meg hozzds

z61 6s

aikat, j avas I ataikat.

Hozzhsz6l6s:
Horv6th Ferenon6 k6pviselo asszony javasolja atewezel elfogad6s6t a k6relem benyfjt6s6nak
t6mogatfsdt.
Tobbhozzhsz6l6s nem l6v6n T6th Frigyes polg6rmester szavazhsraklri a k6pvisel6-testrilet

ta$ait.

.

F6pasalamon Onkormdnyzati Testiilete az el6terjesztds alapjdn 5 igen szavazattal, ellenszava-

zat 6s tart6zkod6s n6lki.il a krivetkez6hathrozatothozza.

P6pasalamon Onkormlnyzati'Iestiilete a 2018" 6vre vonatkoz6 j6r6si startmunka

minta 6s r66piilo programok tervezetdl az ehathrozat mell6klet6ben foglaltak szerint elfogadja 6s a k6relem benytjt6s6t tdmogatja.
A k6relem pozitiv elbir6l6sa eset6n tfimogatja az esetlegesen sztiks6ges kozbeszerzesi eljhr 6sok megind ithsdt.

K6ri a tiszts6gvisel6ket, hogy a dont6srol az lrdekelteket 6rtesitse.
Hat6rido: azonnal
Felelos : T6th Frigyes polg6rmester
Kov6cs Erika jegyzo
7.) N a p i r e n d : Besz6mol6 a Ny6r6di I(ozos Onkorm6nyzati Hivatal 2016 6vr
tev6kenys69616l
E I o a d 6 : I(ov6es Erika jegyzo

(ir6sos el6terjeszt6s)

Kovdcs Erika jegyzo elmondja, hogy a besz6mol6t a k6pviselok k6zhezkaptdk,6ttanulm6nyozhatthk a benne foglaltakat. I(6ri, hogy a k6pvisel6k tegy6k meghozzhsz6lAsaikat, javaslataikat"

Hozzitsz6

15s:

IGss J6zsefn6 k6pvisel6 asszony javasolja a besz6molo elfogadds6t.

Tdbbhozzfsz6l6s nem l6v6n T6th Frigyes polg6rmester szavazilsrakei a k6pviselo-testiilet
tagjait.
Pdpasalamon Onkormilnyzati Testiilete az el6terjesztls alapjdn 5 igen szavazattal, ellenszava-

zat 6s tartozkodls n6lktil a kovetkezohathrozatothozza.

P6pasalamon OnkormLnyzatiTestiilete a Ny6r6di Koz<js dnkonnAnyzatrHivaLal
201 6. 6vi tev6kenys6g6rol k6szitett besz6mol6t elfo gadj a.

K6ri

a tiszts6gvisel6ket, hogy a dont6sr6l az erdekelteket 6rtesitse.

HatArid6: azonnal
Felel6s : T6th Frigyes polg6rmester
Kov6cs Erika jegyzo

T6th Frigyes polg6rmester megkdrdezi, hogy kinek van koz6rdekri bejelentlse, hozzhsz6l6sa,
vagy kerddse

?

Mivel koz6rdekti hozzhsz6l6s nem volt, T6th Frigyes polg6rmester megkoszoni a jelenl6voknek az aktiv kozremrikdd6st. Ezt k<ivetoen a k6pviselo-testillet nyilv6nos ti16s6t 19 ora 25
perckor bezhrja.

k. m. f.

I(ov6es Erika
1egyz6

