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Az ril6s helve: P6pasalamon

-

Polg6rmesteri Hivatal

Az til6s tipusa: rendes
Jelen vannak:

A.) I(6pvise16-testtilet taeiai: T6th Frigyes polg6rmester, Nepusz N6ndor alpolg6rmester
Horv6th Ferenc, Horv6th Ferencn6, Kiss J6zsefn6 k6pvisei6k.

B.) Tan6cskoz6si io ggal r6sztvev6k:
- I(ov6cs Eika jegyzo

A lakoss6g rlszerol megjelent: - f6.
T6th Frigyes polg6rmester koszonti a megjelenteket. A jelenl6ti
a testtilet tagtrai valamennyien megjelentek.

J

avaslatot tesz a meghiv6b an szereplo napirendi

p

iv

alapjhn meg611apitja, hogy

ontok megffir gy alilshr a.

NAPIREND:

El6ad6:

Thrgy:
1.)

A gyermekdtkeztet6s t6rit6si dij6r6l

megalkot6sa

s2616

rendelet

Kovdcs Erika
jegyzo

Mrikod6si Szab6lyzathr6l Kov6cs Erika
jegyzo
szol6 6nkormhnyzali rendelet6nek m6dosit6sa

2) Az Onkorm6nyzalszewezeti

6s

3.) Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program

feliilvizsg6lata

Kov6cs Erika
Jegyzo

4) Az SZ 04 szenrryvizcsatoma vizikozmi-rendszer
iizemeltet6se vagyonkezel6si

szerzodlsj6vShagySsa

Toth Frigyes
polg6rmester

5,)

Kozutkezeloihozz|j6rul6s

6.) Szoci6lis c6lir tizifavdsfirlAshoz t6mogat6si

benyirjt6s6r6l

d6nt6s

T6th Frigyes
polg6rmester

ig6ny

T6th Frigyes
polg6rmester

P6pasalamon Onkormhnyzati Testiilete az el6te{eszt6s alapjhn, a napirendre tett javaslatot
elfogadja, 5 igen szavazatlal, ellenszavazat 6s 1'art6zkodhs n6lki.il meghozza a kovetkezohat6rozatht:
Pdpasalamon Onkorm6n)zzati Testi.ilet hat 6rozata:
Pdpasalamon dnkormfinyzati Testiilete elfogadja az el6terjeszt6sben szerepl6 napirendi pontok megtdrgyal 6s6t"

NAPIREND TARGYALASA:
1.)Napirend:Agyermek6tkeztet6st6rit6sidijfu6lsz6l6rendeletmegalkot6sa
E I o a d 6: I(ov6cs Erikajegyz6
( ir6sos eloterjeszt6s)

Kov6cs Erika jegyzo elmondja, hogy a napirendre vonatkoz6 rendelet-tervezetet 6s annak
indokol6s6t a k6pvisel6kk6zhez kapt6k, 6ttanulm6nyozhatthk a benne foglaltakat.
K6ri

a

k6pvisel6ket, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban mondj6k el v6lem6nytiket.

Nepusz N6ndor alp ol g6rmester : a rendel et-te w ezetet

el fo

gad6sra j avasolj a.

Tovfbbi hozzilsz6lils nem l6v6n T6th Frigyes polg6rmester k6ri a I(6pviselo-testiilet tagjait,
ho gy k6zfel emel 6s

s

el szav azzanak.

P6pasalamon k6zs6g Onkorm6nyzatKepvisel6-testi.ilete 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s
tart6zkod6s n6lkiil megalkotja a kovetkez6 rendeletet:

iinkormf nyzati rendelete
A gyermek6tkeztet6s t6rit6si dij6r6l
A rendelet a je&vz6konyv melleklet6t k6pezi.
2. N ap

i r e n d: Az Onkormhnyzatszervezeti

6s Mrikod6siszabdlyzathr6lsz6l6
onkorm6nvzati rendelet6nek m6dosit6sa

El6ad6: Kov6cs Erika jegyzo
(ir6sbeli eloterj eszt6s)
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Kov6cs Erika jegyzo elmondja, hogy a napirendre vonatkoz6 rendelet-tervezetet a k6pviselok
kezhez kapt6k, 6ttanulm6nyozhatt|k a benne foglaltakat. Sz6beli kieg6szit6sk6nt elmondja,
hogy a szervezeti 6s mrik6d6si szabillyzat 46. $-a rendelkezik a helyi n6pszavazhs 6s a helyi
n6pi kezdem5nyezIs szab6lyair61. A n6pi kezdem6nyez6s m6r nemI6Iez6 jogint6zm6ny,igy a
szab|lyzalb6l az erre vonatkoz6 szabdlyozSst tdrdlni kell.

K6ri

a

k6pvisel6ket, hogy a rendelet-teruezettel kapcsolatban mondj6k el v6lem6nytiket.

IG s s J 6zs efn6 : a rendel

e

t-terv ezet elfo gad6s 6t j avaso lj a.

Tov6bbi hozzdszolils nem 16v6n T6th Frigyes polgirmester szavazdsra
testiilet tagjait.

k6i

a k6pvisel6-

P6pasalamon kdzs6g dnkormdnyzat K6pviselo-testi.ilete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s
tart6zko dhs n61kti1 megalkotj a a kovetkez6 rendeletet:

iinkormdnyzati rendelete

Az dnkormtnyzat Szewezeti

6s Mrikdd6si Szabillyzatdr6l sz6lo 912013. (VI.28.)

dnkorm6nvzati rendelete m6dosit6s6r6l.

A rendelet a jegyz6konyv mell6klet6tk6pezi.
3.) N a p i r e n d

:

Helyi Es6lyegyenlos6gi Program feliilvizsg6lata

E I o a d 6: Kov6cs Erikajegyz6

( Sz6beli eloterjeszt6s)
I(ov6cs Erika jegyzo elmondja, hogy 2013. szeptember6ben k6sziilt el P6pasalamon Kozs6g
Helyi Es6lyegyenlos6gi Programja, melynek feli.ilvizsg6lata k6t6vente esed6kes. A k6pvisel6testiilet donthet arr6l, hogy a HEP 6ttekint6se sor6n szi.iks6ges-e a program c6lkituz6seinek
int6zked6si terv6nek megvilItoztathsa. Az 6ttekint6s sor6n sziiks6ges vizsg6lni azinL6zked6si
tervben szerepl6 kor6bban megfogalmazotttewekmegval6sulilsht. Az int6zked6si tervek a
kiil6nboz6 c6lcsoportokkal kapcsolatban felmeriil6 prob16m6k megold6s6rapr6b6lnakv|laszt
adni. Abban az esetben, ha az int6zked6si tervben megfogalmazolt egyes feladatok nem teljesiiltek ez rdhtg, rigy mindenk6ppen szriks6ges a HEP feltilvizsg6l ata. Ez esetben a kiildnbozo
statisztikai adatok aktualizSlilsa mellett sziiks6ges indokolni, hogy mi6rt nem val6sult meg a
terv"
Az irt"6zked6si tervben szereplo feladatok koziil tobb m6r megval6su1t, de csak r6szben, mivel
azinl6zked6st megalapoz6 probl6ma m6g nem old6dott meg teljes m6rt6kben, illetve a feladat
folyamatosan telj esitendo.

Az int1zked6si tervben szereplo tobbi feladat tovhbbra is fenn6l16 probl6m6kra keres megold6st, igy azokon villtoztatm nem szriks6ges. Erre tekintettel a programot sem kell m6dositani.

Pdpasalamon Onkormdnyzati Testiilete a Helyi Esdlyegyenlfsdgi Programot felalvizsgdlta ds
a programot nem mddositja.
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K,lri a tisztsdgviselSket, hogy a damdsrdl az drdekelteket drtes{tsdk.
HatdridS: azonnal
Felelris : Tdth Frigyes polgdrmester
Kovdcs Erikajegyzf

K6ri

a k6pvis

el6ket, ho gy tegy6k meg j avasl ataikal, hozzdsz6lilsaikat.

Hozzhsz6l6s:
Horv6th Ferencn6 k6pviselo asszony javasolja ahathrozati javaslat e1fogad6s6t.
T6bbhozzdsz6l6s nem 16v6n T6th Frigyes polg6rmester szavazilsrak5rt a k6pviselo-testiilet
tagjait.
P6pasalamon dnkormhnyzati Testiilete az el6terjeszt6s alaplln 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n61kii1 meshozza a krivetkezohathrozatdt:

Pdpasalamon Onkormhnyzati Testiilete a Helyi Es6lyegyenlos6gi Programot feltil-

vizsgiita 6s a programot nem m6dositja.

K6ri a tiszts6gvisel6ket, hogy a dont6sr6l az 5rdekelteket 6rtesits6k.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: T6th Frigyes polg6rmester
I(ov6cs Erika jegyzo

4.)N

apirend:

SZ04vizikdzmi-rendszeriizemeltet6se,vagyonkezel6si szerzodls
jovhhagy6sa

E I 6 a d 6: T6th Frigyes polg6rmester
( ir6sos el6terjeszt6s)

T6th Frigyes polgdrmester eloterjeszt6s6ben elmondja, hogy az eloterjeszt6st 6s a hathrozati
javaslatot a k6pviselo-testiilet tagjai k1zhez kapt6k, 6ttanulm6nyozhattilk a benne foglaltakat.

I(6ri a k6pvi s el6ket,

ho

gy tegyek meg j avasl ataikat, hozzhsz6l6s aikat"

Hozzhsz6l6s:
Tobbhozz6sz6l6s nem l6v6n T6th Frigyes polg6rmester szavaz6sra k6ri a k6pvisel6-testiilet
tagtrait.

Pfpasalamon OnkormdnyzatiTestiilete az el6terjesztls alap16n, 5 igen szavazaltal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil megltozza a kovetkezlhatfirozatSt:
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P6pasalamon Onkorm6nyzati Testiilele az SZ 04 vizikdzmi-rendszerrel 6rintett az onkormhnyzatot illeto rendszerfliggo 6s rendszerfliggetlen vagyonelemekl2,I %-os tulajdoni
hhnyadfltN6rSp Kdzs6g Onkorm6nyzatlI6lt6rit6smentesen 6tveszi 6s az ezzelkapcsolatos szerz6d6st megkoti.
Felhatalmazza apolgtrcnesterl az onkorm6nyzat 6s N6r6p Kozs6g Onkorm6nyzatakozotti - t6rit6smentes 6truh6z6sra vonatkoz6 - szerzod6s a16ir6s6ra.
P6pasalamon Onkorm6nyzati Testiilete az SZ 04 vizikozmi-rendszernek a r6sztulajdon6ba keriilo rendszerfiiggetlen elemeit a Vksztv. 7. $-a alapj6n aPhpaiYizmii Zrt., mint
szolg6ltat6 tulaj don5ba 6tadja.
P6pasalamon Onkorm6nyzati Testiilete az SZ 04 vizikozmi-rendszernek a r6sztulajdon6ba kertil6 rendszerfligg6 vagyonelemeinek 2018. 01. 01. napl6t6l a P6pai Yizmi Zrt.-nek
tortdno vagyonkezel6sbe ad6s6val egyet6rt. Avagyonkezelonek azLtadott eszkcjzokon
fehijitdsi, p6t16si, beruh6z6si kotelezettsdge csak aviztkozmi-rendszer bev6teleiben megteriil6 6rtdkcsokken6s osszeg6ig 611 fenn.
Felhatalmazza N6r6p Kozs6g dnkorm6nyzatht,hogy az onkorm5nyzal nevdben aPilpai
YizmiZrt-vel a vagyonkezeldsi szerzod6st megkosse 6s al6irja, Az eszkdzdktulajdonjogilnakgyakorl6ja az Onkorm6nyzat, vagyonkezeldsi dijat nem fizet a Vizmrinek 6s a vagyonkezelo Yizmi is ingyenesen kapja meg a vagyonkezel6si jog gyakorl6s6t.
A vagyonkezeloi szerziSdds feltdteleinek megteremtds6re az onkorm6nyzat d6nt avizikozmri-rendszer eszkozeinek vagyon6rt6kel6s6r6l. A vagyon6rt6kel6s forr6sa az 6rv6nyes
szeruo d6 s alapj 6n frzetett b 6rl eti dij ak marad v firry a.
P6pasalamon Onkorm6nyzati Testiilete a Vksztv. 5/G. $. (1) bekezd6s6ben foglalt felhatalmazhs alapjlnmeg6llapod6st kcit N6r6p Kozsdg Onkorm6nyzati:al a vizrkozmi-rendszerrel kapcsolatos e116t6s6rt felel6s szdmhrameghatdrozott jogok gyakorl6s6nak 6s kotelezetts 6 gek telj esitds 6nek m6dj 6161 6s felt6teleir6l.
Felhatalmaz za a polgfircnestert a megSllapod 6s al|irhshra.
F elhatalmazza N6r6p K6 zs 6 g Onko rm6ny zatdt, ho gy az o nko rm6ny zat, mint
el15t6s6rt felelos k6oviselet6t ell6ssa.

5.) N a p i r e n d

: Klzitkezeloihozzhj6rul6s

E I o a d 6: T6th Frigyes polg6rmester
( Szobeli eloterjeszt6s)
T6th Frigyes polg6rmester elmondja, hogy az ANACOM I(ft. (Dunakeszi, Arad u. 5.) kcizutkezeToihozz6j6ru16s ir6nti k6relemmel fordult az cinkorm6nyzathoz. Atewezo iroda megbizds alapj|nv6gzi a,,Gerinc 6s
lefed6 h6l6zat tervez6se a GNOP-3.4.1-15-2016-00086 Uj gener6ci6s NGA 6s felhord6 h|l6zalokfejleszt6se P6paj6r6sban" tervez6s-enged6lyez6si munk6it, mely egy :6j,nagy s6vsz6less6getbiztosit6 optikai h6l6zatki6pitds6hez sz0ks6ges tervek e1k6szit6s6t foglalja magdban. A projekt SZIP-Szuper Gyors Intemet
n6ven a Magyar I(orm6ny 6s az EU tilmogathsdval val6sul meg.
A beruh6z6 az MVM Net T6vkrizl6si Szolg6ltar6 Zrt.
Atervezo megkiildte a P6pasalamon telepiil6sre vonatkoz6 engedeTyezesi tervdokumentSci6t 6s a tervezett
nyomvonal 61tal drintett 6nkorm6nyzati teniletekre vonatkoz6 kcizritkezeloi hozzhjilrulilst kdrte.

A krizirti kozleked6srol sz6l6 1988. 6vi I. tv. 36. $. (1) bekezd6se 6rtelm6ben: ,,A kcjzirt felbontilshhoz, annak teriilet6n, az alatt vagy felett 6pitm6ny vagy m6s l6tesitm6ny (a tov6bbiakban egytitt: 6pitm6ny) elhe7yez6s6hez, akozlt teriilet6nek egy6b nem kozleked6si c61ir elfoglalSshhoz (a tov6bbiakban egytitt: nem
kdzleked6si c6hi ig6nybev6tel) a kcizrit kezel6j6nek a hozz5j6ru16sa sziiks6ges. AhozzhjilrulSsban akozit
kezel6ie felt6teleket irhat e16." A 46. $. (1) bekezd6s6nek a) ponda szerint akozut kezeloj6n a helyi kozutak tekintetdben a helyi cinkormdnyzat k6pvisel6-testiilet6t kell 6rteni,
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Pdpasalamon Onkormdrytzati Testillete a kazilti kazlekeddsrril sz6l6 I9BB. dvi L Tv. a6. $, (I)
bekezddsdnek a) pontjdbanfoglalt hatdskordben eljdrva az Ivil/M Net Tdvkdzldsi Szolgdltat6
Zrt. (Budapest, R1bert Kdroly krt. 59.) megbizdsdbdl az ANACOM Kft. (Dunakeszi, Arad utca
5.) dltat, a ,,Gerinc ds tefedf hdlLzat tervezdse a GINOP-3.4.1-15-2016-00086 Uj generdci6s
NGA ds felhord1 hdl1zatokfejleszt,lse Pdpa jdrdsban" tdrgydban k,iszltett PAP-PAS-L-}1
szdmil tervdokumentdci6banfoglaltak alapjdn a tervezett nyomvonal dltal drintett onkorm dny z at i t e r iil e t e lcr e v o n at ko z 6 k 6 zritt k e ze I 6i h o zzdi 4r ulds tit We e o di a.

Kdri a polgdrmestert, hogt a ddntdsrril az drdekelteket 6rtes{tse.
HatdridS: azonnal
Feleltis : Tdth Frigyes pol gdrmester

I(6ri a k6pvi

s

el

6ket, ho gy

te

gy6k me g j avasl ataikal, ho zz6sz6l8s aikat.

Hozzitsz6l6s:
Horv6th Ferencn6 k6pvise16 asszony javasolja ahatilrozati javaslat elfogad6s6t"
T6bbhozzhsz6l6s nem l6v6n T6th Frigyes polg6rmester szavazilsrak5ri a k6pvisel6-testtilet
tagjait.
P6pasalamon Onkormhnyzati Testiilete az el6terjesztls alapjhn 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s 1rzrrt6zko d6s n6lkiil mes.hozza a kdvetkez 6 hathr o zatht:

P6pasalamon dnkormfinyzatiTestiilete ak6zitik6zleked6sr6l s2616 1988. 6vi I.
Tv, 46. $. (1) bekezd6s6nek a) pontj6ban foglalt hat6skdr6ben elj6rva az MVM
Net T6vkozl6si Szolg6ltat6 Zrt. (Budapest, R6bert Kdroly krt. 59.) megbizilshb6l
az ANACOM Kft. (Dunakeszi, Arad utca 5.) 6ltal, a,,Gerinc 6s lefed6 hillozatlervez6se a GINOP-3.4.1-15-2016-00086 Uj gener6ci6s NGA 6s felhord6 h6l6zatok
fejleszt6se Phpa jhrhsban" tdrgyhbanklszitett PAP-PAS-L-0I sz6mri tervdokument6ci6ban foglaltak alaplfin alewezetl nyomvonal 6ltal 6rintett onkorm6nyzati
tenil etekre vonatkoz6 kdzftkezel6i h ozz6 i 6 rul6s 6t me ead i a.

I(6ri a polg6rmestert, hogy a dont6sr6l az 6rdekelteket 6rtesitse.
Hat6rido: azomal
Felel6s: T6th Frigyes polg6rmester

d:

6.) N ap i r e n
l6shoz t6mogat6si

Szoci6lis c6Tutizifavhshrlilshozt6mogat6shozSzociilhs c6hi t.jzifavhshrig6ny benyfjt6s6r6l ddnt6s

E I 6 a d 6 : T6th Frigyes polg6rmester
(sz6be1i eloterj eszt6s)

T6th Frigyes polg6rmester el6terjeszt6s6ben elmondja, hogy a helyi 6nkormhnyzatok szoci6lis
c6lutizifav|sdrlilshoz kapcsol6d6 kieg6szit6 I6mogat6shr6l s2616 pillytzati kiir6sban foglaltak
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alapjhn a 2017 . janrir 1-jei lakoss ilgszhm alapjfun az 5000 fo lakoss6gszhm alatti teleptil6si
onkorm6nyzatok szoci6lis c6lir Iizifavhsflrl6shoz vagy barnakoszln v6s6rl5shoz kapcsol6d6
t6mogat6si ig6nyt nyfjthatnak be a Beliigyminiszt6riumhoz. Az onkorm6nyzat egy fajta tizelo anyag megv6s6rl6 s6hoz igenyelhet t6mo gat6st.
A thmogathsi ig6nyt augusztus 25. napliligkell az ebr42 onkorm6nyzati inform6ci6s rendszerben r6gziteni, tov6bb6 papir alapon augusztus 28-ig a Magyar Allamkincst6r teriiletileg illet6kes igazgatosilghhoz megkiildenr. Az ig6nyelhet6 mennyiseg az dnkormfinyzat 2016. 6vr 6tlagos kozfoglalkoztat6si l5tszhm adatdnak, illetve a 2011. januhr l-ei lakosshgszfimb6l a 80 6v
feletti korcsoport adatainak egytittes szhma alapjfin keriil meghatdrozhsra. Az onkormhnyzat
szerepel akedvezmlnyezett telepiil6sek besorol6s6r6l 6s a besorol6s felt6telrendszer6r6l sz6l6
l05l 2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mell6klete alapjhn a jelent6s munkan6lki.ilis6ggel srijtott tel epiil 6s ek kozott, i gy onr6s z v 6llal6s a nem sziiks 6 ges.
Mindezek alapjhn az onkormhnyzat eset6ben 58 m" tizifa ig6nyelhet6" At:dLzifasz|llithsbolide6rtve arhszorul6khoz va16 eljuttat6st is - sz6rmaz6 kolts6gek az onkormilnyzatot terhelik.
A tAmogat6sban r6szesitett onkormhnyzatok rendeletben szabiiyozzdk a szociillis r6szoru1ts6g
szab|lyarl, az ig6nyl6s r6szletes felt6teleit, amelyet az elszhmol6ssal egyidejrileg a kincst6rnak
benyrijtanak. A telepiil6si dnkorm6nyzat a szoci6,lis c6hi tizif|ra va16 jogosultsAgr6l hat|rozattal dont.

I(6ri,

ho

gy a k6pvi s el6k tegy6k meg hozzdsz6l

6s

aikat, j avasl ataikat.

Hozzhsz6l6sok:
Nepusz N6ndor alpolg6rmester javasolj a atftmogat6si ig6ny benyirjt6s6t.
Tobbhozzhsz6l6s nem l6v6n T6th Frigyes polg6rmester szavazisrakli a k6pviselo-testi.ilet
tagtrait.

P6pasalamon OnkormhnyzatiTestiilete az eloterjesztls alapjhn, 5 igen szavazattal, ellenszava-

zat 6s tart6zkodhs n61kii1 meshozza a kovetkezohathrozatdt:

P6pasalamon Onkormhnyzati Testiilete t6mogatSsi ig6nyt

nyijt be - a telepiil6si

onkorm6nyzatok szoci6lis c6hi Iizeloanyag v6s6rl6shoz kapcsol6d6 kieg6szito
I|mogathsfirakiirtpdlyhzat alapjiln - 58 erdei m' kem6ny lombos fafajtatizifhra.

Az onkormhnyzatv|llalja, hogy a szoci6lis c6l6t:dizifhban r6szesii1ot6l ellenszolg|ltathst nem k6r.

Felk6ri a tiszts6gvisel6ket, hogy az ig6ny benyfjt6s6r6l hat6ridore gondoskodjanak.

Hat6rid6: 2017 . augusztus 25.
Fe1e16s: Toth Frigyes polg6rmester
I(ov6cs Erika jegyzo

T6th Frigyes polg6rmester megkdrdezi, hogy kinek vankdzerdekri bejelentlse,hozzisz6l6sa,
vagy k6rd6se

?

g

Mivel kdz6rdelai hozz6sz6l6s nem volt, T6th Frigyes polgSrmester megkoszdni a jelenl6voknek az aktiv kdzremrik6d6st. Ezt kdvet6en a k6pvisel6-testiilet nyilv6nos ii16s6t 19 ora 15
perckor bezdrja.

k. m. f.

R

0l

Kov6cs Erika

jeryzo

