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PAPASALAMON
Onkormanyzati Te sttiletdnek
2017 . febru6r 14. napj6n 18,30 orai kezdettel megtartott

k6pvisel6-testiileti til6sdr6l k6sziilt j e gyzokonyv

P6pasalamon Onkorm iny zat
8594 P6pasalamon, Pet6fi t6r 3.

Sziim: D-9012017.

JEGYZ6KONYV
K6sztilt:

P6pasalamon Onkormhnyzati Testi.ilet6nek20lT . febru6r 14. napjan 18,30 6raikez-

dettel megtartott nyilvdnos k6pvisel6-testi.ileti iilds6rol

Az tilds helye: Onkormdnyzzt Hivatala
P6pasalamon, Petofi t6r 3.
Az rilds tipusa: Rendes
Jelen vannak:

Kdpviselo-testiilet taqjai: T6th Frigyes alpolg6rmester Horv6th Ferenc, Horv6th Ferencn6,
Nepusz N6ndor kdpvisel6k
B.) Tandcskozdsi j o ggal r6sztvev6k:
- Kov6cs Erika jegyzo
Lakoss6g reszercl megjelent: - fo.

T6th Frigyes alpolg6rmester kdszonti a megjelenteket. Megdllapitja, hogy a testtileti iil6s
hatfitozatkepes, mivel a megv6lasztott kepviselok kdziil valamennyiben megjelentek. Ezt
kovetoen az iildst megnyitja

6s

javasolja a meghiv6n szerepl6 napirendi pont megt6rgyal6s6t.

Javasolja a meghiv6n szerepl6 napirendi pont megtargyal6s6t.

NAPIREND:

'I'6rgy:

El6ad6:

1.) Ahulladdkgazdillkoddsi kcjzfeladatell6tdsdr6l
rendelet-tervezet

elfogad6sa

sz6l6

Kov6cs Erika
jegyzo

2.) Azalpolg6rmestertiszteletdij6nak,kdlts6gt6rit6s6nek Kov6csErika
meg6llapit6sa
jegyzl
3.) P6pasalamonKozs6g Onkorm6nyzatdnakad6ss6gotkelet- Kov6cs Erika
kezteto iigyleteib6l ered6 fizetdsi kcitelezetts6g6nek jegyzo
meg6llapit6sa
4.) P6pasalamon Kcizsdg Onkorm6nyzat2017.6vi
vetds6nek elfogad6sa

kdltsdg-

T6th Frigyes
alpolg6rmester

5.) A2017. 6vi kozbeszerzdsi terv

j6vdhagy6sa

6.) A kcitelezo felvetelt biztosit6 iskoldk

meg6llapit6sa

kdrzethat6rainak

Kov6cs Erika

jegyzl

P6pasalamon 0nkorm6nyzati Testtilete
ellenszavazat es tart6zkod6s
P 6p a s al

Kov6cs Erika
jegyzo

ndlktil

az

eloterjesztds alapjan

4 igen

szavazattal,

meghozza a kdvetkezo hatdrozatdt:

amo n 0 nko rm6nyz ati T e sti.i let hatin o zata:

P6pasalamon OnkormdnyzatiTestiilete az el6terjesztdsben szerepl6 napirendi pont
tfn gy al6s 6t e lfo g adj a.

NAPIREND TARGYALASA:
1.)N ap i rend'

kozfeladatellffiilsdrol sz6l6 rendelet-tervezet

$r|;tj;fr"Igazdiikodhsi
E I 6 ad 6

: Kov6cs

Erikajegyzd

(fr6sos el6terj esztds)

Koviics Erika jegyz6 elmondja, hogy a hullad6kr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. Tv. m6dositsa
miatt a hullad6kgazdillkoddssal <isszeftiggo onkormtnyzati rendeletek feli.ilvizsg6lata viit
sztiks6gess6, mivel a torvdny meghattnozza az onkormanyzati rendeletek tartalmi elemeit,
valamint a kor6bbiakhoz k6pest mds fogalmakat haszn6l. A helyi rendeletben a torvdnyi
el6ir6soknak megfelel6 fogalmakat sztiks6ges haszn6lni, valamint rij rendelkez6sekkel
sziiksdges kieg6sziteni. Mindezekre tekintettel a korilbbi rendelet hat6lyon kiviil helyez6se 6s
egy
rendelet megalkot6sa c6lszeni.
rendeletet a Fej6r Megyei Korm6nyhivatal
Ktirnyezetv6delmi 6s Term6szetvddelmi Fooszt6lya ds a Veszpr6m Megyei Onkormdnyzat
velemdnezte 6s elfo gadiisra aj rlnlotta.

ilj

K6ri, hogy

A

a

kdpvisel6k tegy6k meghozzilsz6l6saikat, javaslataikat.

Hozz6sz6l6s:
Horvilth Ferencnd k6pvisel6 asszony javasolja

a rendelet-tervezet elfogad6s6t.

Tobb hozzdsz6l6s nem l6v6n T6th Frigyes alpolg6rmester szavazfma k6ri a k6pvisel6-testi.ilet
tagjait,

Pdpasalamon Onkorm6nyzati Testtilete az el6terjeszt6s alapj6n
ellenszavazat 6s tartozkod6s n6lkiil megalkotja a kovetkez6 rendeletet

onkorm6n)'zati rendelete :
addk gazd6lkod6si kcizfeladat ell6tris6r6 I

A hull

A rendelet a jegyz6konw mell6klet6t k6pezi.

4 igen szavazattal,

2.)N ap irend: Azalpolghrmestertiszteletdij6nak, koltsegt6ritdsdnekmeg6llapit6sa
E

l6

a d 6: KovScs Erika jegyzo

( Sz6beli eloterjesztds)

A Magyarorsz6g helyi iinkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tv. 80, g. (2) bekezd6se
6rtelmdben a t6rsadalmi megbizatdsri alpolgarmester tiszteletdij6t a k6pvisel6-testiilet 6llapitja
meg rigy, hogy az nem haladhatja meg a t6rsadalmi megbizatdsri polg6rmester tiszteletdija
90%-6t. A t6rsadalmi megbizatdsri alpolgdrmester a tiszteletdija eg6sz6r6l vagy megh atilrozott
r

6sz5r iiI a k6pvi sel o -te sti.ilethez intezett irdsbel

i nyilatkozat6val lemondhat.

A t6rsadalmt megbizathsu alpolgSrmester, havonta a Iiszteletdij6nak l5oh-6ban meghatfurozott
osszegri kcilts6gt6rit6sre j ogosult.

Az 500 f6 alatti lakoss6gsz6mri

telepi.ilds esetdben a tarsadalmi megbizatAsti polg6rmester
tiszteletdija 149.350,- Ft, amelynek a 90 %-a I34.4I5,- Ft.

Hozz6sz6l6sok:
T6th Frigyes alpolgdrmester bejelenti a szemdlyes 6rintettsdgdt 6s a ddnt6shozatalbannem
vesz rdszt.
Nepusz N6ndor kdpviselo elmondja, hogy az alpolgarmester fr most elldtja a polg6rmesteri
feladatokat is, ez6rt a tiszteletdii6t I34.400,- Ft cisszegben javasolja meg6llapitani.

Horv6th Ferencn6 k6pvisel6 asszony egyet6rt a javaslattal.
Tdbbhozz6szol6s nem l6v6n T6th Frigyes alpolg6rmester szavazisrakdri a k6pvisel6-testi.ilet
tagjait.

P6pasalamon Onkorm6nyzati Testiilete az el6terjeszt6s alapj6n 3
tart6 zko d6s me ll ett, ellenszav azat nd lktil a k<j vetke z o hathr o zatot ho zza:

igen

szavazattal, I

i Testtil
P6pasalamon Onkormilnyzati Testiilete Magyarorszig helyr rinkormrinyzatairol
sz6l6 2011. 6vi GLXXXIX. tv. 80. g-dban foglaltak alapj6n, T6th Frigyes
tdrsadalmi megbizatdsri alpolgdrmester tiszteletdij6t 2017. janu6r 1. napj6t6l
kezd6d6en 134.400,- Ft/h6 <isszegben 6llapitja meg.

Utasftja a tiszts6gviseloket, hogy a hatfurozat v6grehajt6sar6l gondoskodjanak.
HathridtS: azonnal
Felelos : Kov6cs Erika jegyzo

P6pasalamon Onkorm6nyzati Testi.ilete az el6terjeszt6s alapj6n
tafi 6zkod6smellett,ellenszavazatndlki.ilakdvetkezlhatfurozatothozza:

3 igen szavazattal,

7

5

P6pasalamon Onkormtnyzati Testiilete Magyarorszfug helyr 0nkorm6nyzatairol
sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tv. 80. $-6ban foglaltak alapjdn, T6th Frigyes
t6rsadalmi megbizatdsri alpolg6rmester kdltsdgt6rit6s6t 2017. janu6r 1. napj6t6l
kezdodoen 20.160,- Ft/ho <isszegben 6llapitja meg.

Utasitja a tisztsdgvisel6ket, hogy a hathrozat vdgrehajt6sar6l gondoskodjanak.
Hatarid6: azowtal
Felel6s: Kov6cs Erika jegyz5

3.)N ap i r e nd: Azdnkormdnyzat ad6ss6gotkeletkeztet6 tigyleteib6l

ered6

fizet6 si kdtelezetts6 geinek me g6llapit6sa

E I 6 a d 6 : Kov6cs Erikajegyz6
(iriisos eloterj eszt6s)

Kov6cs Erika elmondja, hogy a kdpvisel6-testiilet tagjai az ir6sos eloterjeszt6stkdzhez kapt6k
6ttanulm 6n y ozhatlilk a b enne fo gl altakat.

K6ri, hogy a k6pviselok tegy6k meghozzilsz6l6saikat, javaslataikat.

Hozz6,sz6l6s:
Horv6th F erenc k6pvisel6 j avasolj a a hathr ozati j avaslat elfo gad6s6t.
Tdbb hozz6sz6l6s nem l6v6n T6th Frigyes alpolg6rmester szavazdsraklri a kdpvisel6-testiilet
tagjait.

P6pasalamon Onkorm6nyzati Testiilete az el6terjeszt6s alapj6n
ellenszavazatestartozkodrisn6lktilakiivetkezohathrozatothozza.

4 igen szavazattal,

P6pasalamon Onkorm6nyzati Testiilete a 20IL dvi CXCV. tv. 29. $. (3)
bekezddse alapj6n a sajffi bevdtelei dsszeg6t, valamint az ad6ss6got keletkeztet6
iigyleteib6l ered6 frzetesi kotelezetts6geinek h6rom 6vre v6rhat6 osszegdt az e
hatdrozat mell6klete szerinti tdblilzatban foglaltaknak megfeleloen j6v6hagyja.
Utasitja a tiszts6gvisel6ket, hogy a dontdsr6l az 6rdekelteket 6rtesits6k.
Hat6rido: azonnal
Felelos: Torh Frigyes alpolg6rmester
Kov6cs Erika jegyz\
4.) N a p i r e n d : P6pasalamon Kozs6g 0nkorm6nyzat 2017. dvi kolts6gvet6si rendelet6nek
megalkot6sa
EI6ad6

: T6th Frigyes

alpolg6rmester

(irrlsos eloterj eszt6s)

T6th Frigyes alpolgdrmester elmondja, hogy a rendelet-tewezetet, az ir6sos el6teriesztdst
kdpvi s e I 6k kdzhez kapt6k 6ttanulm6n y o zhxthk a b enne fo gr artakat.
Kdri, hogy

a

k6pvisel6k tegy6k meghozzhsz6l6saikat, javaslataikat.

Hozzisz6l6sok:
Horv6th Ferencnd k6pvisel6 asszony javasolja a k<iltsegvetds elfogad6s6t.
Tdbb hozzdsz6lds nem l6v6n T6th Frigyes alpolg6rmester szavazdsrak{ri a k{pvisel6-testiilet
tagjait.

Piipasalamon Onkorm6nyzati Testiilete M el6terjesztds alapjan
ellenszavazat es tartozkod6s ndlktil megalkotja a kdvetkez6 rendeletet

4 igen

szavazatlal,

A rendelet a jegyzokcinyv mel16k1et6t k6pezi.

5.)N ap ir en d : A20lT.6vrkozbeszerzdsitervj6v6hagy6sa
E I 6 ad 6

:

Kov6cs Erikajegyzo
(irilso s eloterj esztds)

Kov6cs Erika jegyztS eloterjeszt6s6ben elmondja, hogy a 20lL 6vi Cw[. tv. 33.
$. (1)
bekezddse 6rtelm6ben az onkormtnyzalminden 6vben kdzbeszerz6si tervet kriteles k6sziteni.
Az idei 6vre s2616 kdzbeszerz6si tervet a k6pvisel6kkezhez kapt6k 6ttanulm6nyozhattdk a
benne foglaltakat.
Javas olj a

a

K6ri, hogy

kcizbe szerz6 si terv j 6 v 6hagy asdt.
a

k6pvisel6k tegy6k meghozzdsz6l6saikat, javaslataikat.

Hozz6sz6l6s:
Nepusz N6ndor k6pvisel6 javasolja a kdzbeszerz6si terv j6vdhagyilsdfi.

Tdbb hozzitsz6l6s nem l6vdn T6th Frigyes alpolg6rmester szavazhsrakdrr a k6pvisel6-testiilet
tagjait,
P6pasalamon Onkorm6nyzati Testiilete az eloterjeszt6s alapj6n,
ellenszavazat es taftozkod6s n6lkiil meghozza a kdvetkez b hatinozatfit:

P6pasalamon Onkormdnyzai Testiilete az
terv6t j6v6hagyja.

4 igen szavazallal,

onkormdnyzat20lT.6vi kozbeszerz|si

7

Felhatalmazza

a jegyzot a

klzbeszerzdsi

terv

szi.iks6g szerint tdrtdno

m6dosit6sara.

Hat6rid6: Folyamatos
Felelos: T6th Frigyes alpolg6rmester
Kov6cs Erika jegyzo

6.)Napirend:Kotelez6felv6teltbiztosit6iskol6k,kdrzethat6rokmeg6llapit6s6nak
vdlem6nyezdse

EI6ad6

: T6th Frigyes

alpolg6rmester
(sz6beli el6terj esztds)

T6th Frigyes alpolg6rmester eloterjesztdsdben elmondja, hogy a nemzeti koznevel6srol sz6l6
2011. dvi CXC, tv. 2017. janud.r 1. napj6t6l hat6lyos 50. $. (8) bekezddse alapjan a
kdznevel6si feladatokat ell6t6 hat6sdg meghatftrozza 6s kdzzdteszi az iskol6k felv6teli
kcirzetdt. A nemzeti kdzneveldsr6l sz6l6 torvdny vdgrehajt6shr6l intezkedo 22912012(VIII.28.)
Korm. rendelet 38/A $. (1) bekezd6s b) pontja 6rtelm6ben a Korminy az iskol6k felvdteli
ktirzet6nek meghathroz6s6ra 6s kozzetetelere koznevel6si feladatokat ell6t6 hat6s6gkdnt a
megyesz6khely jrlrdsi hivataldt jeldlte ki. A felv6teli kdrzet meghatdroz6sdra2016. december
3l-ig hat6skorrel rendelkez6 Veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal 2016. november 30. napj6ig
bekdrte 6s a Veszpr6mi J6r6si Hivatalnak tfiadta az erintett K6pviselo-testi.iletek v6lemdnyet
tartalmaz6 hat6r o zatokat.

2017. janu6r

l-i

hat6llyal m6dosult a nevel6si oktat6si int6zm6nyek mrikddds6rol 6s

a

koznevel6si int6zm6nyek ndvhasznillathr6l sz6l6 2012012. (VII.31.) EMMI rendelet 24, $. (1)
bekezddse is, mely szerint a megyesz6khely szerinti jar6si hivatal janu6r 15-ig t6jdkoztatja a
telepi.ilesi dnkormanyzatokat a kijelolt kcirzetek tewezeterol. A vdlemdnyezlsi elj6rrls ennek
alapjdn egy fjabb egyeztet6ssel b6vtilt. Az EMMI rendelet 24. $. (1a) bekezd6se drtelmdben a
teleptil6si onkormanyzat a v6lem6nydrol, vagy a korzethatitrt m6dosit6 javaslat6r6l febru6r
15. napjdig t|jdkoztatja a megyeszdkhely szerinti j6r6si hivatalt.

A

v6lem6nyezdshez megki.ildte a kotelez6 felv6telt biztosit6 iskol6k korzethatirainak
meghatfuoz6s6ra vonatkoz6 tervezetet, mely szerint a telepi.iles teljes kozigazgattsi tertilet6re
vonatkoz6 kotelez6 felvdtelt biztosit6 iskola a Nagyaldsonyi Altal6nos Iskola.

Kdri, hogy

a

k6pvisel6k tegydk meghozzdsz6l6saikat, javaslataikat.

Hozzdsz6l6s:
Horv6th Ferencnd k6pviselo asszony egyet6rt azzal, hogy a kotelezo felvdtelt biztosit6 iskola
a tov6bbiakban is a Nagyal6sonyi Altalinos Iskola maradjon.

Tdbb hozzdsz6l6s nem l6vdn T6th Frigyes alpolg6rmester szavazdsrakerr a kepviselo-testtilet
tagjait.

P6pasalamon Onkorm6nyzati Testiilete
ellenszavazat es tart6zkod6s

n6lkiil

az

eloterjesztds alapjd,n, 4 igen

meghozza a kdvetkezo hatinozatht:

szavazafral,

Pdpasalamon Onkormfnyzati Testiilete egyetdrt azzal, hogy a NagyalSsonyi
Kinizsi P6l Altal6nos Iskola (8484 Nagyal6sony, Kossuth u. 33.) felv6teli
kcirzetdnek

P

6pasalamon

te lepi.il6 s

kij

e lci

ld

sre keri.ilj cin.

Kdri a tisztsdgviseloket, hogy a dcintdsr6l az drdekelteket drtesitse.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s: T6th Frigyes alpolg6rmester

T6th Frigyes alpolg6rmester megkerdezi, hogy a jelenl6vtik kdztil kinek van koz6rdekti
hozzdszolilsa, bej elent6 se, kdrdd

se

?

Mivel tdbb kozdrdekihozzisz6l6s nem volt, T6th Frigyes alpolgdrmester megk<iszoni a jelen
ldvoknek az aktiv kcizremrikdddst ds a testiileti iil6s nyilv6nos r6sz6t 19 6ra 45 perckor
bezfuja.

k. m. f.

Kov6cs Erika
jegyz6

