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Kdsztilt: P6pasalamon Onkormfnyzati Testiilet6nek20IT. m6jus h6 29. napjdn 18,00 6rai
kezdettel megtartott nyilviinos iil6s6rol

Az rilds helve: P6pasalamon

- Polg6rmesteri

Hivatal

Az iil6s tfpusa: rendes
Jelen vannak:

A.) Kdpviselo-testiilet taqiai: T6th Frigyes polg6rmester, Nepusz N6ndor alpolgiirmester
Horv6th Ferenc, Horv6th Ferencnd, Kiss J6zsefnd k6pvisel6k.

B.) Tan6cskoz6si joggal r6sztvev6k:
- Kov6cs Erika jegyz\

A lakoss6g rdszdrol megjelent: - f6.
T6th Frigyes polgiirmester k<iszdnti a megjelenteket. A jelenl6ti
a testiilet tagai valamennyien megjelentek.

iv alapjin

megrillapftja, hogy

Javaslatot tesz a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontok meglfrgy ali,sira.

NAPIREND:

T6rgy:
1.) P6pasalamon K<izs6g onkorm6nyzat20l6.6vi
rendelet6nek m6dosit6sa

Eload6:
k lts6gvet6si T6th Frigyes
polg6rmester

2.)Phpasalamon kdzs6g Onkormrlnyzat K6pvisel<i-testriletdnek r6th Frigyes
...12017.(...) dnkormhnyzati rendelet-tervezete P6pasalamon polg6rmester
Kri z s6 g Onkorm6ny zatSnak 20 I 6 . 6v i zfr sz6mad6s 616 I
3.) A hivatali helyis6gen ds a hivatali munkaid6n kivtil tcirtdn6 i Kov6cs Erika
h6zass6gkcit6s enged6lyezds6nek szab6lyair6l, valamint az, jegyzo
azokdrt fizetend6 dijak m6rt6k6rol sz6l6 rendelet m6dosit6sai

Pdpasalamon Onkorminyzati Testiilete az eloterjesztes alapjhn a napirendre tett javaslatot
elfogadja, 5 igen szavazattal. ellenszavazat es tart6zkodds n6lkiil meghozza a kdvetkezo hat6rozatifi:
Pdpasalamon Onkormrinyzati Testiilet hat irozata:
P6pasalamon Onkorminyzati Testtilete elfogadja az el6terjeszt6sben szereplo napirendi p ontok me gtitr gy aIf,r;ifi.

NAPIREND TANGYATASR:
1.)Napirend:PiipasalamonKdzs6gOnkormrinyzat20I6.6vikolts6gvet6sirendelet6nek
m6dositrisa
E I o a d 6: T6th Frigyes polg6rmester
( ir6sos el6terjeszt6s)

T6th Frigyes polg6rmester elmondja, hogy a napirendre vonatkoz6 rendelet-tewezetet

az

eloterjesztdst a kdpviselokkdzhezkaptdk, flttarulmdnyozhattdk a benne foglaltakat.

K6ri

a kdpvisel6ket, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban mondj6k el v6lemdnyiiket.

Nepusz N6ndor alpolg6rmester:

a

rendelet-tervezetet

a

benne szereplo

osszegekkel

elfo gad6sra j avasolj a.

Tov6bbi hozzftsz6lils nem l6v6n T6th Frigyes polgrirmester kdri a Kdpviselo-testiilet tagSait,
hogy az Onkormiinyzat 2016. 6vi kolts6gvetdsdr6l sz6l6 112016. (II.24.) onkorm6nyzati
rendel et m6 do s itds 616 I k6zfel eme I 6 s s e I szav azzanak.
P6pasalamon kozsdg Onkorm6nyzat K6pviselo-testtlete 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s
tartozkodds n6lktil megalkotj a a kcivetkez6 rendeletet:

iinkormrinvzati rendelete
Az cinkormhnyzat 2016. 6vi koltsdgvet6s6rril sz6l6

112016. (II.24.) onkormdnyzati

rendelete m6dositds6r6l

A rendelet a j egy zlkonyv melldkletet kep ezi.
2. N

ap i r e n d:

P6pasalamonkdzs6g Onkormrinyzat K6pviselo-testiiletdnek
. . I 20 I7 .(.. . . . . ) dnkorm 6ny zati rendelet-ter v ezete P6pasalamon Kcizs6g
.

Onkormrinyzatinak2}l6.6vizirszitmad6srir6l
Eload6: T6th Frigyes polg6rmester
(ir6sbeli eloterjeszt6s)

,
:

,i

i

I

4

T6th Frigyes polgiirmester elmondja, hogy a zhrszitmad6sr6l sz6l6 rendelet-tervezetet a
k6pviselok kezhez kapt6k 6s 6ttanulmhnyozhattfk a benne foglaltakat.
K6ri, hogy a kdpvisel6k tegydk meghozzitsz6lSsaikat.
Hozztsz6lits nem l6v6n T6th Frigyes polg6rmester szavazilsra k6ri a k6pviselo-testtilet tagait
az

eI

6terj

es

ztett 20 I 6 . ev i zilr szttmad6s j 6v6ha gy 6s6r 61.

P6pasalamon ktizsdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete az eloterjeszt6s alapjSn
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s ndlkiil megalkotja a kdvetezo rendeletet:

5 igen

rendelete
P 6p as al

amon Kd

zsd

g

O

nko rm6ny zatdnak 20 I 6 . ev

i

z6r sztmad6s 516 I

A rendelet a jegyzokdnyv mell6klet6t kepezi.
3.

N

a

piren

d:

P6pasalamon kdzs6g Onkorm6nyzat Kdpviselo{estiilet6nek .. .12017 . (...
dnkorm6nyzati rendelet-tervezete a hivatali helyisdgen 6s a hivatali
munkaidon kivtil tdrt6no h6zas s6gk6t6s engeddlyezd s6nek szabfiy air ol,

...)

valamint az azokefifrzetendo diiak m6rt6k6rol
Eload6: Koviics Erika jegyzt5
(ir6sbeli el6terj eszt6s)

Kov6cs Erika jegyzo elmondja, hogy a rendelet tervezetet 6s annak indokol6s6t a kdpviselok
kdzhez kaptdk, 6ttanulm6n y o zhattfik a b enne fo gl altakat.

K6ri, hogy

a kdpviselok tegy6k meghozzdsz6l6saikat.

Hozzhsz6lits nem l6v6n T6th Frigyes polg6rmester szavazisrakdri a kdpviselo-testiilet tagtrait
az e I 6terj e s ztett 20 | 6 . ev i zitr szdmadris j 6v6hagyris 616 1.
PSpasalamon kozsdg Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete az eloterjeszt6s alapjdn
szavazattal, ellenszavazat estarlozkodfs ndlkiil megalkotja a kovetezo rendeletet:

5 igen

rendelete

A hivatali helyisdgen ds a hivatali munkaid6n kiviil tort6no h6zassdgkdt6s
engedllyezds6nek szab6lyair6l, valamint az azokdrifizetetd6 dijak m6r16k6r6l
A rendelet a jegyz6kcinyv mell6klet6t kepezi.

T6th Frigyes polgiirmester megkdrdezi, hogy kinek van kciz6rdekri bejelent6se,hozz6sz6l6sa,
vagy kdrddse

?

Mivel kdzdrdekri hozzdsz6lfts nem volt, T6th Frigyes polg6rmester megkdszdni a jelenl6v6knek az aktfv ktizremrikcid6st. Ezt kdvet6en a k6pviselo-testiilet nyilv6nos ti16s6t 18 6ra 45
perckor bez6rja.

k. m. f.
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