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JEGYZOKONYV

mely k6szrilt Naglwizsony, Pula, Mencshely I{ozs69 Onkonrrd,n)'zat egl.iittes k6prnseI5-

testii.let6nek 2019. decemb er 9. nap16n 18.00 6rakor megtartott nyilv6nos testiileti iil6s6r6l.

Az iil6s helyszine: Pula, Faluhiz

Jelen voltak Nagyvdzs ony k<izs6g t6sz6r6l:

Fib ry S z ab olc s J 6no s N agln'62 s o n)' I(o z s 69 Onkorm6nt, zat p oIgilrmeS tere

Z ek6ry- Z solt alp olgirme ster

Szautner Antale6 k6pvisel5

\Tagenhoffer K6rolyn6 k6pvisel5

HubaiJinos k6pvisel5

Szegedi Laszl6 k6pvisel6

Iso Lhszl6 k6pvisel6

Mencshely k<izs 69 rilsz6r6l:

S z ab o ZoltLn L5,s zlo M en c sh ely Ko z s 69 O nko rm6n y z^t p olgltme s tel e

Henn Laszlo alp olgirmestet

Lendv zi J o zs ef k6pvis el6

Leitold R6bert Imre k6pvise15

Antal L6szI6n6. k6pvis el5

Pula kdzs6g t6.sz[t6l:

Sz enger I s tvin B 6lint Pula I{o z s 69 O nkormi ny zat p olgarme stere,

Holczet Balilzs alp olgirmester

KnollJ6zsef k6pvisel6

Szab o Balilzs Istvin k6pvisel6



Aleghhtott uenddgek:

Lakossig r6sz6t6|:

K<iz<is Onkotmdnyzati Hiv atal t6.sz1t6l

Szrnesi Erna Eszter jegyz6

Szarwas Zsolt aljegs, z6

Molrr6rn6 YaldaKnsztsna p6nziigf i vezet6

Vajda Csilla 6vod asrezet6

5fo

Szenger Istr in Bilint polg6rmester rfu koszontotte a megjelenteket 6s megillapitotta, hogy

Nagyvizsonl', Mencshely 6s Pula I(ozs6g Onkorm6nyzatatnak testulete is hatilrozatk6pes.

Naglwizson), I(ozs6g Onkotminyzatinak k6prnsel5-testirlete 7 taga koznl 7 f5 jelen volt,

Mencshe\' I{ozs6g Onkorni.nyzatinak k6pvrsel5-testiilete 5 taga koziil 5 f5 jelen volt, Pula

I(ozs6g Onkorm6nyzataklpisel5-testulete 5 taga kozul4 f6 jelen volt.

Szenger Istv6n B6lnt polgirmester 6r el6terjesztette az il6.s napilendj6t.

Nagl'vizsony I{ozs6g Onkotminyz^tafl^k k6pvisel6 - testiilete a napirenddel kapcsolatb an 7 tgen

szavazattal, eflenszavazat 6s tafi6zkod6s n6lkiil kiilon szimozott hatitozat hozatala n6knl

elfogadis mellett dontott.

Mencshe\' I(ozs6g Onkorm6nyz^tan k k6pvrsel5 - testirlete a naprenddel kapcsolatban 5 igen

sz^\r^z^tt^1, elfenszas,azat 6s tart6zkod6s n6lkiil kiilon sz|mozott hatirozat hozatala n6lkiil

elfogadds meUett dontott.

Pula I(ozs6g Onkorminyzatinak k6pvisel5 - testrilete a naptrenddel kapcsolatban 4 tgen

szasrazatta\ ellettszavaz^t 6s trt6zkodis n6lkiil kirlon szirnozott hathrozat ltozatala n6knl

elfogadis mellett dontott.

Szenget Iswin B6lint polgirmester rir ie$'z5konl'v hitelesit5rnek Fdbry Szabolcs J6nos

polgirmester urat 6s Szab6 ZoIt6nLLszIo polgdrmester urat javasolta.

Nagyv6zsonl' I{ozs6g Onkorm6nyzatinak kepvisel5 testiilete F6bry Szabolcs Jinos

polg6tmestet rir szem6l)r6r6I, ffnflt )egyz6konyv hitelesit5 6 igen szavazattal,0 ellenszav^z^t 6s 1.

tarto zko d5s sal. az al6b bi hat|r o zatot ho zta



hathtozat

j egy 76 kt) ry u hite le sitd m egud las {d s dni I

N agn-6zsony I{ozs6g Onkormanyzatanak k6pi.isel5-

testiilete Fibry Szabolcs Jinos polgirmestert

megsr|l6ylra jegy z6kony'v hite1esit5v6.

A k6pr.-isel5-testulet felk6ri a jegyz6t a sziiks6ges

intezkedesek megt6tel6re.

FelelSs: trabry Szabolcs Janos polgirmester,

Szinesi Erna Eszter legyzo

Hathfid6: azonnal

Pula I{ozs6g Onkorm6nlrz66nup k6pr,rsel6-testulete tribry Szabolcs Jinos polgirmester rir

szem6\'6r51 mtrtt 1eg5,z6konyv hitelesit5 4 igen szasrazattal, elfenszavazat 6s tart6zkod6s nekja\ az

alibbi hatiro zatot ho zta

hathtozat

jeg{kt)ryu hite lesitd megad/as{nsdni I

PuIa I(ozs6g Onkorminyzatanak kepvisel5-testiilete

F6bq' Szabolcs Jinos polgirmestert megv|lasztja

j egyz5konyw h,rtelesit5v6.

A k6pvisel6-testiilet felk6ri a legyz6t a sziiks6ges

int6zked6sek megt6tel6re.

Felel6s: Szenger Isw6n Bilint polgirmester,

Szinesi Erna Eszter legyz5

Hathtidf: azonnal

Mencshely I(ozs6g Onkorm6nyz^tan^k k6pvisel6 - testiilete tribry Szabolcs Jinos polg6rmester

rir szem6ly6r5l, mint legyz6konyv hitelesit5 5 igen sz^v^z^ttaJa e\lenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil

az alilbbi hat|r o zztot ho zta



lnatdrozat

j egy i6 ki) ry u h ite le s itf ru egudlas {d s dni /

Mencshe\' I(ozseg Onkorminl,zat;nak k6pvisel5-

tesriilete Fibq' Szabolcs Janos polg6rmestert

rne grr ilTs y1i a j e gy z 6ko n1w hitele s it 5r'6.

A k6p'"lsel5-testulet felk6ri a jegyz6t a sziiks6ges

int6zked6sek megt6tel6re.

Felel6s: SzaboZoltinLS,szlopolgirmester,

Szinesi Erna Eszter jegyz6

Hathfidf: azonnal

Nagl'v6zsony Kozs6g Onkormdn)rzatanak k6pvisel5-testiilete Szab6 ZoItin LaszIo polg6rmester

rir szem6ly6t6l mint jegyz5konyv hitelesit5 7 igen sz^vaz^tt^I, elfenszavazat es tart6zkodis n6lkiil

az al6bb i hatir o z atot h o zta.

hathtozat

jegy qfkiiryu hite lesitd megudlas{dsdni /

N aglwiz son)' I{oz s6g Onkotm6.nyzatfunak k6pvis el5-

testulete Szabo ZoItLn LiszI6 polgirmestert

me grr aI6 ylia j e g5r 2 Sftfi y1 1,w hit ele sit5r'6.

A k6pvisel6-testi.i'1et felk6ri a jegyz6t a szuks6ges

int6zkedesek megtetel6re.

Felel6s: F6bry Szabolcs J6nos polgirmester,

Szinesi Erna Eszter jegyz6

Hathid6: azonnal

Mencshely I{ozs6g Onkorminyzat|nak k6pvisel5 - testiilete Szabo ZoItinLaszIo polgirmester rir

szem6ly6r6f mint jeg5rz6k6nyv hitelesit5 4 rgen szavazattal,0 ellenszavazat 6.s 1. tat6zkodassal az

al6b b i hatar o z atot l:'o zta.



hathtozat

1 egy qd kii ry u h ite lesitd m egud la s {d : dni /

Mencshell' I{ozs6g Onkorm6nyzatanak k6pvisel6-

testulete Szabo ZoItin Liszlo polgirmestert

me gv alas ztja j e gy z 5ko ny-v hitele s it6 v6.

A k6pvisel6-testirlet felk6ri a jeg5,z$1 a sziiks6ges

rnt6zked6sek megt6telere.

Felel6s: SzaboZoltinLaszlopolg6.rmester,

Szinesi Etna Eszter jegyz6

Hatirj.d6: azonnal

Pula I(ozs6g Onkormhnl,zul6nuO kepvisel5-testi.ilete Szabo ZoltAn LLszI6 polg6rmester ur

szem6\'er6l, mint jegyz5kony' hitelesit5 4 igen szav^z^tt^\ elfertszavazat 6s tafiozkod6s n6lkiil az

aI6bb i hatir o zatot ho zta

hathtozat

jegtqdkt) rytu hite /esitd megad/asTtrisdnl I

Pula I{ozs6g Onkorrn|nyzat6nak k6pr,rsel5-testulete

Szenger Istvin B6lint polg6rmestert megv6lasztja

iegyz5konyv hitelesit5v6.

A k6pvisel5-testiilet felk6ri a jegyz6t a sziiks6ges

int6zked6sek megt6tel6re.

FelelSs: Szenger Isw6n B6lint polg6rmester,

Szinesi Erna Eszter 1eglrz$

Hathtid6: azonnal

I. Elfosadott naoirend:

1 . B esz6mol6 a N aglwiz sonyi Kozo s Onkorm6n y zatt Hivatal 2019 . 6vi munk6j6r6l



favaslat a Nagr-r'izsonl-i

megtarg5,al6.sita

_]ar-aslat a Nagn'dzsonr-i

negt6tg5,allsira

I(ozos Onkorm|nl,zati Hivatal 2020. 6r-i kolts6gr.et6s6nek

Meser'fu Ovoda 6s Bolcs5de 2020. 6r-i kolts6eyet6s6nek

4. A kozos tulaidonban ler'5 Eg6szs6.gh6z 2020. ettkoltsegvet6s6nek rregtatgT,alilsa

5. Javaslat a 2020. er-r'e r-onatkozo^rr ryazgatAsi sziinet eL'endeles6r5l (rendeletterr-ezet)

6. Rendelettervezet Nag1.r.6.zson)'i I(ozos OnkorminSrzaiHivatalban dolgozo kozszolgilatt

tis ztr.is e 15 k 2020 . 6ti illetm6n).ala p16r oI (rendeletter\rez et)

7. Egy6b aktuilis iigvek

II. Naniren d thtsv alhsa

l. Besz6mol6 a Nagyvizsonyi Krizris OnkotmdnyzatiHivatal2}lg.6vi munk6ffr6l

Szenger Isw6n Bilint polgirmester

El6teriesztette a napiendet, majd |tadta a sz6t Szinesi Erna Eszter )eg1,z6 asszonynak a

beszimolo ismertet6s6re.

Szinesi Erna Eszter jegyzl

Sok szeretettel iidr.ozol mindenkit, kulon koszontotte a lakossig rcszer6I megjelenteket.

El6rkezett eg)' flabb 6v r'6ge, amikor is besz6mol6t kell tenni a k6pr.isel5 testuleteknek a Kozos

Hivatal munkijd.r6l. E1s5k6nt eln6zest k6r a k6pvise16 testuletr5l, hogi' nem a megfelel6 
^n)rag

kerirlt kikirld6sre, ez6,rt a pontos szilmokat sz6ban ismertetn6. A I{ozos l{ivatal lltszamajelenleg

11 f5,van1f5 teljes 6s 1. f6rcszmunkaid5s tgazgatasiig),jnt626,3 f6 teljes munkaid5s p6nzrigyi

el5ado,1, f6 ft.szmunkaid5s adougf i igytntez6,1,f6 reszmunkaid6s munkaugi'r el6ado,1 f6 teljes

munkaid5s ig)'kezel5. A 2019-es 6v sem volt kev6sb6. rnozgaknas, mint a 201,8-as, a szem6\'i

cser6ket az idei ev sem kerulte el. I{6t poszton is tort6nt szem6lyi v6ltoz6s, az aljegyz6i 6,s az

adoigf i poszton. A kiv6laszt6sn6l igyeke ztek szakmai szempontokat el5t6rbe hell'ezni, de az elsS

Iit,llasztisnal az aljegyz6 eset6ben ez flem volt felt6denul a legmegfelel5bb dont6s, ez6rt t6Le meg

zprobaid6 
^I^tt 

megvaltak. Augusztust6l er6siti a csapatot Szan,as Zsolt kollega, akit rem6nyei

szelint hosszri tAvta k6szonthet a csapatban. A hivatali munka igazgat6,si r6szehez pontositan6 a

)
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szamokat. Szociilis igazgatS,son van 11 darab rendszeres g)rermel11,6delrrri kedr.ezmen1,, ami er.r5l_

6r're cscjkken. Nem az6rt, mert nem lenne r5. tg6n1,, hanem mdt a krit6dumoknak nem felelnek

meg a k6relmez5k, hiszen a lovedelmr helyzetrlk magasabb a frgi'elembe vehet5 mrnunumn al. Az

anyakonir.i igazgati,son Nagp'6zson)' eser6ben 34, Mencshell, er.r56.r, 3, pul6n pedig 4 esetben

r-olt kerelem' Ezek a szamok osszesitetten mutatjik a sziilet6si, hazass6.gi, halileseti k6relmeket. A
lakcimnyih'|ntatasban tort6n5 cim m6dositisokat, cim k6pz6seket, rij lakoh,azb,oz tofien6
bejelentkez6seket is rg6nylik, X,{encshelyen 9, Nagrr,A.zson),ban 13, pul6n pedig 3 esetben volt
il1'en il6n1d k6relem. Az eloz6 6r'ekhez k6pest nem nStt a hagyat6ki elj6risok szama.

Naglr'6zsons'aI28, A{encshelrn6l 4, Pul6n 1 esetben rndult hagyat6ki elj6ras. A k6pvisel5-testulet

miikod6s6r'el kapcsolatos feladatokat isrnertefi6.. 2019. no\rember 30-ig 35 alkalommal r.olt

telepul6senk6nt testuleti ul6s, Nagrryizsony 112 onkorrn6nl,zatt hatiltozatot, 12 onkorm6nyzatr

rendeletet, Pula 110 onkor-min;'zai hatirozatot, 1,0 onkor-m6nirzati rendeletet, Mencshel,s, 120

onkormdnyzati hatirozatot, 1.0 onkorrnd.n)'zati rendeletet hozott. A hir.detrr6ni,ekkel

kapcsolatban az idei 6r'ben 80 darab megkeres6s 6.rkezett a hivatal fek6. 2019-ben 
^z 

iigyirat

forgalomban cisszesen 2145 f6szimon indult eI)ir6.s a hilrom telepul6sre vonatkozoan, amthez

4410 alszam6, feladat kapcsol6dott. Az adoigazgat|,ssal kapcsolatban a legfontosabb szLmokat a

kiosztott dokumentumon lithatji"k, hogy teleptl6senk6nt mennyi volt a kivet6s ad6nemenkent.

illetve a befolvt befizet6seket 6s a fenndll6 krntl6v5s6geket. A 2020-as 6vben kiemelt figyelmet

fognak forditani a kintler'5s6gek behajtilsdn, ez egy kiemelt c6lterulet lesz. A4egkoszonte a

fig1'elmet, vdrla az esedeges 6szrer'6teleket, felmerult k6rd6seket.

S zab 6 Z olthn LAs z16 polgirmester

Megkapt6k ezt az u1 kimutatdst, k6rdezl ha a teljesit6st 6s a fenn6ll6 kovetel6st osszeadia. akkor

kijon a kotelezetts6 g e\ouS,sa?

Molrrirn6 Yaida Kdsztina p6nziigyi vezet6

Nem teljesen, mert van benne e\6z6 evt ad6kovetel6s mint nyit6 6llominv is.

F6bry Szabolcs Jinos polgirmester

Megkoszonte abesz6mol6t 6s ezaton is szeretn6 megkoszonni a Hivatal eg6sz 6ves munk6y6t.

Elmondta, hogl' naglron neh6.z esztend6 van mogottuk p6nziigl,i szempontb6l. Tobb p6!6.zat

IebonyoJit6sd"ban is t6szt vett a hivat aI. Ezek kozt k6t projektben tobb telepirl6s is r6szt vett.
Ennek koszonhet5en jottek l6tre o\'an fejleszt6sek, amel1,sk kiilon-kulon lelekszim okokb6l nem

val6sulhattak volna meg. Ezek Mencshell'en, pulan, Naglw6zsonyban, I(apolcson,



\'rigintpetenden \'{onostorapitiban, r'alamint Badacsonttomajon jottek l6tre. Ez egy nag)'on

neh6z id6szak volt a p6nzugl' szempontiib6l ts, r'alarrrint rengeteg munka, ez6fi a besz6rnol6

mellett szeretn6 megkoszonru ezt 
^ 

sok et5feszit6st 6s mrndenki turelm6t, illerve meg6rt6s6t k6ri

)eg5,zo asszonJ' 6s a hir.atal nanl-6ba. N{egkoszonte a megtisztel5 figyelmet.

Szenger Iswrin Bilint polgdrmester

Annlrt szeretne bozza tenni, hogl' tudja, nagyon sok dologr.an a hiyatalban. Azizenetr'6ltisok

abb6l kifolv6lag voltak, hogy tobbs z61 6fie 5ket timad6s abb6l az nilnyboI, hogy nem volt id5ben

kifuggesztr.e a meghiv6 6s a k6pr.isel5k sem tudnak id5ben felk6szilni, ha az an7,ag nem 6rkezik

rneghozzajuk. Mai napon aJfuasr Hivatalban is felhir.t6k a figyelm6t ara, hogl' ezekte fig1'eljenek

oda. Lit1a, hogy sok a tennir.al6 a hivatalban es valoban vannak ol1'an id6szakok, amikor a

munkijukat nehezen tudjtk rigt'v6gezni, hogl' azok id6ben elkesziiljenek, de k6ri, hogi' ezeket a

hatand5ket tartsik be, az ant'agok |rkezzenek meghozzilluk id5ben, meft raituk kenk sz6mon a

d6tumokat 6s nem viszi a j6 hiriket, hogy fo\'amatos bejelent6sek vannak a hivatallal szemben.

Szenger Istvin B6lint polg6rmester

Mivel a naptlendi ponttal kapcsolatbanhozzisz6Lis, k6rd6s nem 6rkezett Szenger Istr'6.n Bi.lint,

Pula I{ozs69 Onkonn6n\rzatanak polg6rmestete, az el5terjesztetthatilrozattjavaslatot elfogadisra

felterjesztette, melyr6l a megjelent kozs6gek k6pr.isel6 tesruletei eg)renk6nt sz^v^ztak.

MENCS H ELY KoZSEG ONKO RMANYZATANAK RESZ ER6 L:

Jelen 16r'5 k6pr.isel6-testiileti tagok szima: 5 f6

Dont6shoz atalban r6szt r.ev5k szilma: 5 f6

Mencshell' kozs6g Onkormanyzathnak k6pvisel5 - testiilete a naptenddel kapcsolatosan 5 igen

szat azattal,O ellenszavazat 6,s 0 tattozkodissal az alabbthat6rozatothozta;

hathrozat:

Mencshe\' I(ozs6g Onkorm6nyzat;nak k6pvisel5-

testulete ,,Beszimo[6 a Nagyvizsonyi K<iz<is

Onkotmfnyzati Hivatal 2019. 6vi munkhiSr6P'

cimil, napuendi pontot megtirgyalta es a kovetkez5

hat|rozatothozta:



1./Mencshe\' I(ozs6g Onkonr6n),zata k6pi-isel5

testirlete 
^z 

el5te{eszt6sben oh'ashato 6s Szinesi

Erna Eszter jeg5,z6 asszony 6Itzl szoban kieg6szitett

besz6mol6t ^z el6terjeszt6s szerinti tartalommal

elfogadta.

Hat[id6: azonnal

Felel6s: Szinesi Erna Eszter jegyz6

NAGYVAZ S oNY KOZ S EG ONTo nvAwyzeTANeK RE SZ ER6 L:

Jelen 16r'6 k6pr.isel6-testuleti tagok sz6ma 7 f6

Dont6shoz atalban rrSszt r.er.5k szima: 7 f6

Nagy'6zsony kozs6g Onkor:rn6nlrzatinak k6pr.isel5 - testiilete a naprrenddel kapcsolatosan 7

sz^v^z^ttaI.0 ellenszavazat 6.s 0 tart6zkodassalaz al|bbthatlrozatothozta:

N agy'i2 5 61ry I{o z s 69 O nkorm6n I zatilnak k6pvis el6 -

testirlete ,,Besz6mo16 a Nagyvrizsonyi Krizris

Onkotminyzati Hivatal 2019. 6vi munkhiSr6t'

cimii, naptrendi pontot megtirg5ralta 6s a kovetkez5

hatirozatothozta:

1'. / N ag5rv6'zs ony I{o z s6g Onkorrn 6n7' zata k6pvis el6

testii.lete az el6terjeszt6sben olvashat6 6s Szinesi

Erna Eszter jeg5,zS asszony 7ltal szoban kiegeszitett

beszimolot ^z el5terjeszt6s szednti tartalommal

elfogadta.

Hathid6: azonta]

Felel6s: Szinesi Erna Eszter 1egyz6

PULA KOZSEG ONTonuANyzeTANeK RESZER6L:

Jelen ler'5 [i6pvisel6-testiiletr tagok sz6.ma 4 f6

€en



Dont6sho2atalban r6szt ver.6k sz6ma: 4 f6

Pula kozg6g OnkormanTrzTlilnuy k6pvisel5 - testiilete a napirenddel kapcsolatosan 4 igen

szavazatta\ 0 ellenszavaz^t 6.s 0 tartozkodassal az alilbbihatirozatothozta:

Pula I{oz s6g Onkorrn6 ny zatilnak k6pvis el5- testiilete

,,Besz6mol6 a Nagyvdzsonyi K<izcis

Onkormfnyzati Hivatal 2019. 6vi munki\ht6t'

cimii napirendi pontot megt6rgyalta es a kovetkez5

hat|tozatothozta:

1,. / Pudr- I{ozs6g Onkorm6n yzata k6pwsel6 testrilete

az el6terjeszt6sben olvashat6 6s Szinesi Erna Eszter

jegJ,t6 asszony 6ltal szoban kieg6szitett besz6mol6t

az eI5terleszt6s szerinti tartalommal elfogadta.

Hathtid6: azonnal

Felel6s : Szinesi Erna Esztet jegyz6

2. J{vaslat a NagyvSzsonyi K<iztis Onkormdnyzati Hivatal 2020. 6vi

k6fts6gvet6s 6nek megtirgyalils 6ra

El6terleszt6: Szenger I sw6n B 6lint polgirmester

szenget I$w6n Balint polgfrmester

Ismettette a napirendet, majd felk6rte a hivatal p6nzigyi vezet616t az el6terjeszt6s r6szletes

Moln6rn6 Vaida Krisztina p6nztigyi vezetl

Oromteli liir, hogy az illlami normativa 870.000 forinttal emelkedik, a dologi kiad6sokat pedig

nagyon ta|<ar6kosan ten'ezt6k. Elmondta, hogy a I{onyha eset6ben is csak a kotelez6

Vozalka'lmapotti mimrnilb6rrel terveztek, egy6b kiadis nincs. Y6rja az esetlegesen felmerul6

k6rd6seket.
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Szenger Iswdn BfLint polgirmester

A kieg6szit6 tamogatS.s mennf ivel csokkentr ahozz616rul6s m6rt6ket egy-egy telepules eseteben az

onkonninyzatr miiko d6shez ?

Moln6rn6 Yaida Krisztina p6nziigyi vezetl

2018-ban 1.400.000 forinttal szilmoltak, ezzel szemben Pul6n 2019-ben 667.000 Ft lesz

hozz|larulas merteke.

Szenger Isw6n B6[int polgdrmester

A jelenlegi I6tsz|m keretbe az al1eg5,z6i stitusz meger5sit6s 6.t jasrasolja, hiszen 5 tud a legjobban

k6.z al6' dolgozni, ez|kal teljes munkaid5ben segiteni a munkit. A dolgoz6k rulterheltseg6nek

csokkent6se 6rdek6ben pedig egy belsS itril6git6st javasol, mell'b5l kiderul, krnek mennl,i a

munk6ja 6s krnek tomyosul a fele foLe.

Szinesi Erna Esztet jegyz6

Yllaszaban elmondta, hog;, janud.r 1-t6I B 6r6s lesz az aljegl,zdi st6tusz 6s tenben van ahjvatal

6ntJ6.gitasa 6s itszen ez6se is

Szenger Istvdn Bilint polgArmester

A dolgoz6k elr'6geznek eg)r-eg)r olyan iskol6t, ami az illlamtgazgztisban sziiks6ges, ezek mennyire

befo\.isoljdk a b 6rncjyeked6st?

Szinesi Elna Esztet jegyzl

Ami 16that6, hogy a 2019-es er.i terwhez k6pest a 2O2O-as 6vi terv csokken, pedb egy f5vel tobb a

fels5foku r.6gzetts6gii. A jelenleg foly6 tanulminyefu nem befo\,6soI)ik a szem6lyi illetm6nyekel,

mert ezek a szakmat tor.ibbk6pz6.sek az illetm6nyszLmitilsnil nem vehet5 fig),elembe, viszont a

szzkmai munkijukat segiteni fogja.

Szenger Istvfn Bilint polg6rmester

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozz|sz6lis, k6rd6s nem erkezett Szenget Istv6n B6lint

Pula Itozs6g Onkormd.nyzatanak polgirmestete, 
^z el6terjesztetthatlrozattjavaslatot eIfogad.A.sra

felte!esztette, melvr5l a meglelent kozs6gek k6pvisel6 testiiletei eg)renk6nt szavaztak.
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puLA rQzsec ONronvAxyzerANer nnszBR6r:

Jeien 16r'6 k6pr.isel6-testrileti tagok sz6ma: 4 f6

Dont6shoNatalban r6szt ver.5k szima 4 f6

Pula kozspg Onkormanyzathnak k6pr..isel5 -
szat azatta\,0 ellenszava zat 6.s 0 tart6zkod|.ssal az

Pula I(ozs 69 Onkonni ny zatinak kepvisel6 - testiilete

,Javaslat a Nagyvdzsonyi Kdzris Onkorminyzati

Hivatal 2020. 6vi k<ilts6gvet6s6nek

megt6tgya,l6shta" cimii napirendi pontot

me gthr 95, alla 6 s a kove tk ez 6 hatir o z ato t ho zta:

1./ Pula I{ozs6g Onkorminyzata k6pvise16 testiilete

a N agyv6z s onyi I(o z o s Onkorminy zatt Hiv atzl 2020 .

6r.i koltsegvet6s6t a jegyzSkonyr. V. sz. mell6klete

s z erinti tartalommal elfo gadta.

Hat[rid,6: 2019. december 31.

Felel6s: Szenger Istv6n Bilint polg6rmester

testulete a napirenddel kapcsolatosan 4 rgen

aI6bb t hat6t o z atot ho zta:

NAGWA+ S O NY KO Z S E G ONrO TIAXVZETANEr RESZ ER6 L:

Dont6shozd.talban r6szt vev6k szama:7 f6

Nagry6zsoriy kozs6g Onkormdnyzatinakk6pvisel5 - testiilete a napirenddel kapcsolatosan 6 igen

s zav azattar, 0 ellen s z ava zat 6s 1 tafto zko d6ss ar az arilbbt hatilro zatot ho zta:

Onkormd.ny zatinak k6pvisel6-

a Nagyvhzsonyi Ktiz6s

Hivatal 2020. 6vi

megt6rgyalilshra" cimii

Jelen l6v6 \6pvisel5-testiileti tagok sz6ma:7 f6

Nagyvizsony l{ozs6g

teshilete ,Javaslat

Onkormdnyzati

k6lts6gvet6s6nek
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napirendi pontot megt6rgyall2 [s a kovetkez6

hatirozatothoztz:

1 . / Nagyviz son)r I(ozs6g Onkormin),zata k6prasel5

testtilete a Nagl'v6zsonyi I(ozos Onkormfnyzati

Hivatal 2020. 6ti kolts6gvet6s6t a jegyz6konyv V. sz.

rnell6klete s zer-rnti taftalommal elfogadta.

Hat6tid6: 201 9. december 31.

Felel6s: F6bq' Szabolcs Jinos polgirmester

MENC S IF ELY KOZS E G O NKO RMANYZATANAK RE S Z E R6 L:

Jelen lev5 |<6pvisel6-testiileti tagok szilrrra: 5 f6

Dont6sho{atalban r6szt ver'6k sz6ma: 5 f6

Mencshely kozseg Onkorm6nl'zatanak k6pvise16 - testtilete a napirenddel kapcsolatosan 5 igen

szavazattall0 ellenszavazat 6s 0 tartozkodissal az al6bbrhztitozatothozta:

Mencshely l{ozseg Onkorm6nyzatilnak k6pvisel6_

teshilete ,Javaslat a Nagyvilzsonyi K<iz<is

Onkormfnyzati Hivatat 2020. 6vi

krilts6gvet6s6nek megtirgyalhsfura, cimij.

napirendi pontot megtargy^Ita 6.s a kovetkez6

hatirozatothozta:

1./ Mencshely I(ozs6g Onkor:rnin),zata k6pvisel6

testiilete a Nagy.6zsonyi Kozos Onkotmlnyzan

Hrvatal2019. 6i kolts6gvet6s6t a jegyz6konp, V. sz.

mell6klete szerinti tartalommal elfogadta.

Hat|id6: 201 9. december 31.

Felel6s : Szab o Zoltin LiszIo polg6rmester
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3. lavaslat a Nagyv6zsonyi Mesevdt 6voda 6s Bdlcs6de 2020.6vi k6lts6gvet6s6nek

mpgtdrgyal6shta

Szenger {sw6n Brllint polg6rmester

Ismertettq a naprendet,majd iltadta 
^ 

szot az 6voda k6pvisel5j6nek.

Y aida Csilla 6vodavezet6

Az elkeszrttett kolts6gr.etessel kapcsolatban nem kivin kieg6szit6st tenni, r'61toz6s nem tort6nt. A
dologi kiadisok 6sszege ugyanannf i, mint az el6z6 6i.ben volt, a szem6\'i kiadisok pedig a

ton'6nyi gl5irisoknak megfelel5en m6dosul, ha teljes brzony6ssiggal tudj6k, hogy janulrban

hogyan viltozik.

Szenger Ipwin Bitnt polgirmester

Mivel a n4pirendi ponttal kapcsolatban k6rd6s, hozzilszolas nem 6rkezett Szenger Istv6n Bilint
Pula l(ozspg Onkorm6nyzatilnak polgdrmest ete, 

^z 
el5terjeszte tt hatLrozatt lavaslatot elfogadasra

felterjesztQtte, me\rr6l a megjelent kozs6gek kepvisel5 testi.iletei egyenk6nt szavaztak.

NAGYVT|Z S ONy KO Z S E G ONKO nrvrAnryzerANeK RE sZ ER6 L:

Jelen I6v5 |6pvisel6-testuleti tagok sz6ma 7 f6

Dont6sho4atalban r6szt vev5k szilma:7 f6

Nagl'v6zsqny kozs6g Onkormdnl,zatanak k6pvisel6 - testiilete a napirenddel kapcsolatosan 7 igen

szavazattall0 ellenszavazat 6,s 0 tartozkodilssal az al6bbthat|tozatothozta:

N agyv6z s o ny Ko z s 69 Onkormin )r zatinak k6pvis el6 -

testtilete ,Javaslat a Naglvizsonyi Mesevdr

6voda 6s Btilcs6de 2020. 6vi krilts6gvet6s6nek

megtirgyalilshta" cimii napirendi pontot

me gt6r gy 
^Ita 

6 s a kovetkez 6 b.ataro z^tot ho zt^i

1 . / Nagyv6zsony Kozseg Onkormdny zata, k6pviseI6

testiilete a Nagp'6zsonyi Mesev6.r 6voda 6s
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Bolcs6de 2020. 6i koltsegvet6s6t a jegyz6kon1.r, VI.

sz. mell6klete szednti tartalornmal elfogadta.

Hathtidf: 201 9. december 31.

Felel6s : Fnbry Szabolcs J6nos polg6rmester

MENC SFF.LY KOZSEG ONKO RMANYZATANAK RESZ ER6 L:

Jelen 16r'5 k6pvisel5-testuleti tagok szarna: 5 f6

Dont6shopatalban r6szt vev5k sz6ma: 5 fd

Mencshely kozseg Onkorminlrzatdnak k6pvisel5 - tesriilete a napirsnddel kapcsolatosan 5 igen

szav^z^tt^!,0 ellenszavazat 6.s 0 tart6zkodhssal az alilbbihat6rozatothozta:

Mencshell' I{ozseg Onkorminyzatinak k6pvisel6-

testiilete ,Javaslat a Nagyvdzsonyi Mesevir

6voda 6s B6lcs6d e 2020. 6vi k6ltsegvet6s6nek

nnegthrgyalisi;ta" cimfi, napirendi pontot

megt6rgl,aha 6s a kovetkez6 hatirozztot hozta:

1,./ Mencshely I(ozs6g Onkorminyzata kepvisel6

testiilete a Nagry6zsonf i Mesevd.r Ovoda 6s

Bolcs6de 2020. 6w kolts6gvet6 s6t a jegyz6konyr,. VI.

sz. mell6klete szerinti tartalommal elfoeadta.

Hatftidf: 201 9. december 31.

Felel6s : Szab o ZoItin Lasz\o p olgirmester

puLA KO z SEG oNrOnnaaxyzerANnK RESZER6L:

Jelen l6v5 l46pvisel5-testiileti tagok szima: 4 f6

Dont6shozltalban r6szt vev6k sz6ma: 4 f6

Pula kozs6g Onkormilnyzatilnak k6pvisel5 - testiilete a napirenddel kapcsolatosan 4 rgen

szavazattal,0 ellenszava z^t es 0 tafi6zkodilssal az alilbbjhatatozatothozta'.
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Pula I(o z s 69 Onkormi n)t z atinak k6pvis e15 - te stiile te

,,Javaslat a Nagywrizsonyi Mesevdr 6voda 6s

Btilcs6de 2020. 6vi krilts6gvet6s6nek

megtrirgyalflshta" ctrnij, napir-endi pontot

megt6rg)'alta 6s a kovetkez6 hat6ro zatot ho zta:

1../ Pula I{ozseg Onkorm6nyzata k6p:isel6 testrjlete

a Nagn'dzsont'i Meser,6r Oyoda es Bolcs5de 2020.

er.i koltsegr.etes6t a 1eg5r7(l[n1n' V. sz. mell6klete

szelinti tartalommal elfo sadta.

HathidS: 201 9. december 31.

Felel6s: Szenger Isn'6n B6ltnt polg6rmester

4. A ktiztis tulajdonban l6v6 Eg6szs6ghhz 2020. 6vi krilts6gvet6s6nek megthtgyalfusa

ElSterl es zt6: Sz enger I s tr'6n B 6lint p olgirme s ter

Szenger Istvfn B6lint polgfrmestet

Ismertette a napirendet, majd iltadta a sz6tMoln6m6 yajd,a I{r-isztrna p6nzig5,t\rezet5nek.

Molnirnd Yaida Kdsztina p6nziigyi vezetl

Az Eglszseghilz harom szolgilltat6st nyfjt: a hhzion,osi szolg6Latot, a v6.d,6n6i szolg1Iatot 6s a

fogon'osi szolg6latot. A kiknldott 
^ny^g 

els6 oldalin a teljesit6s adatok vannak, a r-6g6n szerepel a

fogorvosi sz6k, amit 5 Onkorminl'zat kiSzosen fog b6relni. Az Eg6szs6 ghaz j6v6 6v1 terr.6ben

2.660.000 Ft szerepel, amib5l levond.sra keril a fogorwosi sz6k 6s annak a B0 o/o-a 2128300 Ft
oszlik sz6t a hilrorn telepirl6s kozott a kozizemi es dologi kiad6sokra. A fennmarad6 cjsszesen

991.000 forint plusz 730.000 forint a fogon osi sz6k b6rleti dija 6s ak6zizemj sz6mlilk5 telepul6s

kozott fognak sz6toszlant.

Fribry Szabolcs Jinos polgirmester

Elmondta, hogy a Magyar Falu Programban onosi eszkozokre p6l1,iy1^p,melyre 2.g9g.614 forint
ertekii tilmogatS'st kaptak. Meg6rkezett ahirorn ilrajanlat, me\mek kis,alasztS,sir^ a rnarnapon so1
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keriil' NagYon bizik benne, hog1, rpfg ebben az 6s,ben, de legk6s6bb jov5 6r, elei6n Iesz1lfit;sra

kertilnek az eszk6zok, illerr,'e, hogy a jor,5ben rehet6s6g resz arra,hogl, 2 be1s5 fejleszt6seket is el
tudj6k kezdeni (6toIapok, r.izes blokkok, vdroterem fejleszt6se, korszeriisit6se).

MiYel a napirendi ponttal kapcsolatban toi.6bbi 6rdemi k6rd6s, hozz|.szolks nem 6rkezett, Szenger

Istr'6n Bilint Pula I{ozseg Onkonn6nyzatinak polg6r'mestete a hatarozan jas,aslatot elfogad6sra

felterjesztette, melylfl a megjelent kozs6gek k6pi'isel5 testuletei egi'enkent szayaztak.

MENC SH F.LY K6ZS E G ONKO RMANYZATANAK RE SZER6 L:

Jelen 16r.5 k6pr.isel6-testtileti tagok sz6ma: 5 f6

Donteshozatalban reszt ver'5k szima: 5 f6

Mencshe\' ko z s 69 O nkolmin1 T z^t6n^k kepr.is el5

szatrazattaLo 0 ellenszava zat 6.s 0 tat6zkodilssal az

- teshilete a napirenddel kapcsolatosan 5 igen

al6b bi hatilr o zatot ho zta:

Mencshely I(ozs6g Onkormdnl,zat6nak k6pvisel6_

testulete ,,A kcizris tulajdonban l6v6 Eg6szs6gh6z

2020. 6vi krilts 6gvet6s 6nek megtfrgya l6s a,, cimii
napilendi pontot megtirgyaft2 [s a kovetkez5

hatarozatothozta:

1./Mencshely I{ozs6g Onkormilnyzata k6pr.isel5

testulete a kozos tulajdont k6pez6 E geszs6gh6z

2020. ew kolts6gvet6set a jegyz6konyv IV. mell6klete

s z erinti tartalommal. elfo gadta.

Hatfnd6: 201 9. december 31.

Felel6s : Szab 6 Zohin Lilszlo polgirmester

puLA KOZSEG ONronvAxyzerANer npsZEn6r:

Jelen l6v5 kepvisel5-testuleti tagok sz6ma: 4 f6

Dont6shoz atzlban r6szt vev6k szima: 4 f6
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PuIa kozs6g Onkorminl.zatanak k6pvisel6 -
szavazattal,0 ellenszavaz^t 6.s 0 tart6zkodilssal az

testiilete a napirenddel kapcsolatosan 4 igen

al6b b i hat6r o zatot ho zta'.

Pula I{o z s 6 g Onkormi fiy z^t6n^k k6pr.is el5 - te stulete

,,A kriz6s tulajdonban l6v6 Eg6szs6ghhz 2020.

6vi kdlts6gvet6s6nek megthrgyalhsa,' cimii

napirendi pontot megtirg;,al12 [s a kor.etkez5

hatirozatothozta:

1 . I P ula I(o z s 69 Onkorn6ni, z ata k6pvisel5 te s tule te a

kozos tulajdont k6pez6 Eg6szs6ghd"z 2020. 6rri

kolts6gveteset a jegyz6konyv IV. mell6klete szednti

tartalommal elfogadta.

Hathtidf: 201 9. december 3 1.

Fele[6s: Szenger Istv6n B6lint polgirmester

NAGYVAZ S o NY KO z S E G oNTo nuAxyzeTANeK RE SZ E R6 L:

Jelen l6v5 k6pr.isel6-testuleti tagok szama:7 f6

Dont6shoz atalban r6szt vev5k szdma:7 f6

NagSn'6zson1' kozs6g OnkormdnS'zatanakk6pvisel5 - testirlete a napirenddel kapcsolatosan 7 igen

szat azattal,O ellenszavazat 6.s 0 tatozkod6,ssal az alilbbihat6rozatothoztz:

N agp.iz s o ny I(o z s 69 Onko rmin y zatinak kepvis e15 -

teshilete ,,A kdzris tulaidonban l6v6 Eg6szs6ghdz

2020. €vi k<ilts6gvet6s6nek megtirgyalisa,' cimii

naprrendi pontot rrregtargy^ltl- 6.s a kovetkez5

h,atarozatothozta:

1. / N agl,vlzsony Kcizs6g Onkorm inyzata k6pvisel6

testulete a kozos tulajdont k6pez6 Eg6szs6ghaz 2020.
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6rn koltsegvet6s6t a jegl,z5konp, IV. mell6klete

szerinti tartalommal elfo qadta.

Hathrid6: 201 9. december 31.

Felel6s: F6brv Szabolcs Jinos polgirmester

5. Javaslat a 2020. 6vre vonatkoz6an

(rendelettervezet)

Szenget Istv6n B 6lint polg6rmester

igazgathsi sztinet elrendel6s6rdl

Ismertette a naprendi pontot, majd atadta a sz6t Szrnesi Erna Eszte r jeg5,2g asszonl,nak 6s k6rte,
hogy sg6rritse ki az el5terieszt6st.

Szinesi Erna Eszte t iegyz6

Minden 6r'ben k6t alkalommal r.an igazgat6.si sziinet a Hivatalban. A n),iri kozigazgat6,si sziinet
2020' augus ztus 3-2020. augusztus 14-ig tartana, am)korraigyekeznek a dolgoz6k a szabad.sA,gaJkat

utemezni, illetve a t61t igazgat6si szinet az 6v v6.g6re, a kard.csonyi unnepi id,6szakta szokort esni.
2020. december 23-tol2021. 1anufu 1-tg tart.

Szenger Istv6n Bilint polgdrmester

Mivel a napitendi ponttal kapcsolatban k6rd6s, hozz6,szolas nem 6rkezett Szenger Ist*dn B6lnt
Pula I{ozs6g OnkormlnT'zatanak polg6rmestere, ^z elSterlesztes szerinti rendeletten rczetet
szavazS'sra felteriesztette, me11'r51 a megjelent kozs6gek k6pvise16 testuletei egyenk6nt szat aztak.

NAGWAZ S ONY KO Z S E G ONTO NUANYZNTANEK RE SZ ER6 L:

Jelen 16r'5 k6pr,-isel5-testuleti tagok sz6ma: j f6

Donteshoz atalban r6szt vev6k sz6ma: 7 f6

N agp'62 s o ny ko z s 69 Onkormdn 
7, zatilnak kepvis el6 _ testrilete a

szavaz^tt^I, ellenszas,azat 6,s tart6zkod6s nek.itl ,s4 2020.

e lre n d e I d s d rd / " az alabbi rendeletet alko tta rneg:

napirenddel kapcsolatosan 7 igen

dure uonatkoTtian tgaryatdsi s4iine/

NAGwAz s oNY Koz s E G oNro nruAwvzere KEpvr sEL6 - rE sTuLETENEK

13 / 2019. (XII.10) lnkotmfinyzati
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fendelete

^ 
2020' 6vre vonatkoz6an igazgatilsi sziinet errendel6s6r6l

(A j egt i6 ki; ry u Ir. ru e / li k k te )

MENC SH ELY KOZS E G O NKO RMANYZATANAK RE SZER6 L:

Jelen 16l'5 k6pvisel5-testuleti tagok szima: 5 fd

Dont6shoz atalban r6szt ver,6k sz6ma: 5 fd

Mencshely kozseg Onkotminl,zatlnak k6pr.isel5 _ testirlete a

sz^\r^z^tt^I, elfenszavazat 6.s tafiozkodas n6lkiil ,*1 2020.

e lre n d e / d s d rf l " az alibb j rendeletet alko tta rneg:

napirenddel kapcsolatosan 5 igen

dure uonatkoqtian tga4attiti sqiinel

MEN C $ H ELY K6ZS E G ONKO RMANY Z AT AKEPVI S E L6 - T E STUTBTCNN T

t2 / 2019. CXII.10) ilnkottnhnyzati

tendelete

a 2020. 6vre vonat ko z6 atr igaz gat6s i s ziinet errendel6s 616l

(A 76ktirytu V. me//dk/en)

PULA KOZSEG ONTONUANYZETANEK RESZER6L:

Jelen 16r'6 k6pvisel6-testrileti tagok sz6ma: 4 f6

Dont6shozatalban r6szt vev5k sz6ma: 4 f6

Pula kcizs6g Onkormilnyzatinak k6pvisel6 - testrjlere a napirenddel kapcsolatosan 4 gen
szzsrazatta\ elfenszavazat 6s tartozkodis ndhJr ,fl 2020. dare aonatkoqdan tgaTgatdsi sqilnet
e lre n d e ld s i rd / " az al6bb j ren deletet alko tta rneg:

PUr"A KOZSEG ONronrvrArvyzetn rEpvrser6 - rpsrurnteNEr

77 / 2079. ()(II. 10) inkotmhnvzati
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lendelete

^ 
2020 . 6vre vo n at ko z6 an igaz gat6s i s z iinet errender6 s 616l

(A 1 egy 76 kr) ry u V. ru e //d k le n)

6' Rendelettervezet Nagyv6zsonyi K<izris Onkormanyzati Hivatalban d,olgozb
kozszolghlati tiszwise r6k 2020. 6vi inetm6 nyarapi6t6l

Szenger Istvin Bdlint polgdrmester

Ismertette a napilendi pontot, rrrajd felk6rte Szinesi Erna Eszte r jeg1,z6 asszon),t, hog1, ismertesse
a naptendi p onttal kap cs olato s tudnir.al6kat.

Szinesi Erna Eszter iegyz6

A kozpontr koltsegvet6s rendelkez tk a k6zrssztvisel5i illetm6ni,al2prol minden 6r.ben, d.e tartaknaz
egy olyan rendelkez6st is, amiben az onkorminyzatok elt6rhetnek ett6r. F.zt a koribbi 6r.ekben is
megtettek az onkorm6nT,zatok, annak 6rdek6ben, hogi, igy probaljak a k6znszttisel5ket t6mogatni
abban, hogl' a munkijukat tov6bbra is magas szinr.onalon l6ss6k eI 6s ne hagyjilk el a p6\,6t.

F6bry Szabolcs Jinos polgdrmester

Ez az az illetm6nyalap, ami elt6rithet5 akar 6v kozben is?

Moln6rn6 Yaida Krisztina p6nziigyi vezetl

Nincs elterit6s, az tlretm6nl'alap megemel6sekor besz6ltek anol hogy lemondanak az illetm6ny
elt6ritesekr5l' nem besorol6s arapiiln kapja mindenki a tibra szerinti b6r6t. I(6t szem6b, .,un
szem6\i illerm6nnyel az egytk 5 a m6sik az a1jeg1,z6.

Stefanovitsn6 Sipos M6:.lra k6pvisel6

Mr az a szem6lyi illetm6ny?

Moln6rn6 Yajda Krisztina p6nziigyi vezetl

A szemelyi illetm6ny az' ami eg)r osszegben \ran meghatarozva matcius 1-t5l februi t 2g-rg. A
I(ozos Onkotm6nlzatt Hivataloknil lehet5s6g van szem6ly illetm6n1't megillapitani, amikor
valaki nem besorolisi b6rt kap, hanem eg), meghat 6rozott osszeget, amte semmrf6le potlek nem
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iar 6's ez mfrdrg egy 6r'ig van megillapits,a. F,zt az6rt t.|irt[k4 hog), az onkonn anl,zatn1l is
megfelel5 szakembereket tudjanak akarmazni, mert a besorolisi b6rek nagrron alacsonyak.

N{ivel a napirendi ponttal kapcsolatban erderni k6rd6s, hozziszola,s nem 6rkezett Szenger Ish.6n
B6lint Pula I{ozs6g Onkorrn6nyzatanak polgdrmestere, 

^z elhangzortak arapj1n 
^rendeletterTezetet szas'az6'sra felterjesztette, melyrfil a megjelent kozs6gek k6pr..isel6 testuletei

egyenkent szat'aztak.

MENC SH ELY K6ZS E G ONKO RMANYZATANAK RESZER6 L:

Jelen 16r.5 kepr,rsel6-testuleti tagok sz6rna: 5 f6
Dont6shoz atalban r6szt ver,5k sz6ma: 5 fd

Mencslrely kozs6g Onkorm6n y zatilnak kepusel6 _ testiilete

szat,azattal, elJenszavazat es tattozkod,as n6lkiil ,,q
i / / e t ru e n1, a / apj 6nj /' az al/Job i ten delete t alko tta mes:

a napirenddel kapcsolarosan 5 igen

kdryry/gikri tis{uise/6k 2020. du

MENCSHELY KoZSEG ONKORMANYZAT KEPVISEL6 _ TESTULETENEK

t3 / 2019. (XII.10) tinkorm6nvzati

rendelete

a kozszolg|lati tis ztisel6k 2020. 6vi illetm6ny alapjLtol

(A jegyq1kdryu W. me //d klere)

NAGWAZ S O NY KO Z S E G ONrO NTTAAWYZETANEK RE S Z ER6 L:

Jelen 16v6 kepvisel5-testuleti tagok sz6ma:7 f6

Donteshoz atalban r6szt r-err5k sz6ma: 7 f6

Nagyv6zsonv kozs6g Onkorm6n)'z^tdn^kk6pvisel5 - testilete a napirenddel kapcsolatosan 7 igen
szavazatta)', ellenszavazat es tart6zkod6s n6lki.il ,u4 kti4s4olgi/ati tisTtuisel6k 2020. dai
i / le t m d ryt a / qpj dnl /' az al6bb i rendeletet alko tta m eg

NAGY\/I(Z S ONY KOZ SEG ONTO N.UAI.IYZET KEPVI SEL6 - TESTULETENEK

14 / 2019. (XIL10) dnkotmfnyzati
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rendelete

a kozszolghlati tiszwisel6k 2020. 6vi illetm6ny alzpj6t6l
(A j eg1 76 kd ryt u I,.L rue / ld k h te)

PULA KOZSEG ONTONNAAWYZETANAK RESZERoL:

Jelen ler'5 kepusel5-testuleti tagok sz6sa: 4 f6

Dont6shoz atalban r6szt ver,5k sz6rna: 4 fd

Pula kozs6g Onkormanl,zvl6nup k6pr.isel6 - testulete a

szatrazattal, elfenszasrazat es tartozkodils n6lkul ,A
illettndryalqjtinil' az alilbbi rendeletet alkotta mes:

napilenddel kapcsolatosan 4

kr)ryrylgilati tts{utse/6k 2020.

igen

dui

PULA KOZSEG ONTONNAAWYZET KEPVISEL6 - rBSrUrErBNBr

12 / 20tg . ()(II.10) onkotrnfunyzati

rendelete

kdzs zolgSlati tis zwis e l6k 2020. 6vi illetm6 ny alapj6t6l

(A jegy idkdlu u VL me //d klete )

7. Egy6b aktuilis tigyek

Nagy-MohritDota eln6k

Sok szetetettel koszonti a rrreglelenteket, elmondta, hogy s2 m6t am6sodik ciklusa. amjt aN6met
Nemzetisegi Onkorm6nyzat eJnokek6nt visz .1169rg. A legnagyobb probl6m ajuk az,hogy a tava\n
6vt6r a beszamol6jukat nemcsak nekik, hanem a tobbi nemzetrs6gnek sem sikerult iddben
bekuldeni, ebb5l az ah6tr6n1\tk sz6rmazott, hogy nem kaptak feladatalapu t6mogat6st. pul6n igy
zairanak le a programok, hogy azokat a N6met Nemzetrs6gr OnkorminS,zat tamog tJ^ 

^n)r^glfag
es a szervez6sben is kir.eszik a r6sziiket, ezi\tala he\.i Onkorminyz^t 

^ szabad,on gazdakodhato
osszeggei utakat, s4zekezet6 6rkokat.. . tud ftnanszuozni. Nagyon sziikos r.olt id6n a keret. 201g-
bm 982'946 Ft-ot kaptak, ami az idei 6vre l6nyegsssn kevesebb azol<kal a telepiil6sekkel
osszevetrre, akikkel nagllabol ugyanazokat a pontokat szoktak el6rni, hiszen pontozasi
tendszerben vannak, az e\6tt pontok alap)in kaplilk a miikod6si 6.s feladatalapu tamoEat6sukat.
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Azt szetetne k6rni, hogl' a jegyz5konF,ek 15 napon beluli feltolt6s6re mindenkr figyeljen oda
rntnden alkalommal, mert nem fognak p6nztkapni csak a ferszortt6.sokat 6s bunteteseke t, ahog7, a
ta'alvi e'ben is kozel 40'000 Ft-ot. Az idei 6r.ben cisszesen 1.050.000 Ft-ot kaptak, amib5l
gazd6lkodhattak' Fz nem eg)r nagl'osszeg 6s ezt az 6sszeget, r,alamint a tavalj-i 500.000 trt-os
p6nzmandr.'nt'ukat ebben az et'ben teljesen el kell kolteniuk, igv a jor,d e' elej6n a januars. 6.s

febru6rj prograrniaikat abban az esetben fogjik tudni finan szttozni,amennyiben megerkeznek a
miikod6si t6rnogatisok' Ez az6tt is elszomo'it6, mert a tend.ezs,inyeik rengeteg embert
megmozgatnak, ahogl' a tegnapi n'kulis unnepseg is, amit misodik alkalommal szer'eztek meg.
E't' ele16n van a nr-ugdijas nap' amit minden 6r'ben eg),re szinvonalas abbra pr6bdlnak
megszer'ezni' illetrre a februiti farsangr id5szak progr,,m)^$ rengeteg g1'ereket es feh6ttet r.onz.
Azzar a k6ressel fordul a testuletekhez, hogy az ideip6nzmandr.dnl't ne kulonboz5 jutalomk6nt.
osszik ki, hanern minden testtlet sajdt lelkiismerete'e bizr.a dontson 6gy, hog' s7sh.1 

^nemzetisegi onkorm'nl'zatokkozott osszik sz6t, mert ebben az 6vbennem saj6t hib6jukb6l nem
kaptak egi' fiIl6rt sem, es rem6li, hog1, 2 jov5 6vben nem igy lesz. x,{eg6rti, hogy leterhelt a I{ozos
Hi'atal, de 

'annak 
hatS,rid6s feladatok, arniket meg kell csindlni, ez eddig is igy miikodott a 15

nap most sem r'6ltozott' Meg6rtr a kozrgazgat6si szr.ineteket is, mert mindenkinek el kell mennie
szabads6'gta. de amig munkaid5 r'an 6s mindenkinek a munkdjat kell r.6geznie, annyir k6r, hogy l!
napon beliil leg;,e1sp feltoln'e a jeg1,z6konp,ek. Szeretn6 felhivni a figyelmet, ha \ran
penzmands'd.n1., akkor 

^z 
lrrrost ne honor6riumk6nt leg;re1 sz6tosz.tva,hanem egy brzonyos r6sz6t,

hog5' v7 els5 k6t h6napot 6*6.szeriek a nemzetis6gi onkormd.nyzatoknak szavazzak meg.
Hozzatette, hog)' a Hivatal k6r6ste szerd6nkent vannak azok a napok, amikor az utarasokat
r'6gzrk, mrilt h6ten szerdiln bent'olt aHwatarban 6s senkit nem tal6lt ott.

Moln6rn6 Yaida Kdsztina p6nztigyi vezetl

A Hi'atal kedden volt zirs'a, illet'e nem szoktak ngaszkodni a szetd.6hoz, f5k6nt olyan
esetekben, ha valami hat6nd6s,vagy surg6s.

Szinesi Erna Esztet iegyzl

A szerdai napos kifizetesek es utal6sok bevezet6se nem a Hivatal rcsz6t6l 6rkezett.hanem a
kor6bbi bels5 ellen<5r iat'asrata alapj6n keriilt rneghat6rozS.sra a sajit 6rdekirkben, mir.el nem 'oltideilis 67lapot, hogy fo\'ton jottek az utali.sokkal 6s kifizet6si is6n'ekkel.

Szenger Iswfn Bilint polg6rmester
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A4i'el nemcsak Pula Nemzetis6gr onkotmin )'z^t6t6rinq hanem a t6rskozs6.gek nemzetrsegeit is,
k6ri a hozzii6turS'st, hogY a I{ozos His,ataln6I a p6nztnatadvinybol legyenek k1rpotors,a az
Onkormdnyzatok.

Molndrn6 Yaida Krisztina p6nziigyi vezetl

Nrncs p6nzmands'6n,s'a a Iiozos Hirztalnak 2014 ota, ugyanis rnindig el.,on6sra keriil, r,alamint
azota jutalom sellr kerult kifuet6sre.

Ffbry Szabolcs J6nos polgdrmester

N{ib 5l ado do tt a nemzetis 6gi onkormi ny zatokbesz6mor6 j dnak csusz6s a?

Szinesi Erna Eszter iegyz6

A ianu6.r 15-i d6tum ut6n kerult feltolt6sre a )eglrz(11i511in,, ez jogr.e szt6 hat;rjd,ci 
'olt.

F6bry Szabolcs Jdnos polgdrmester

Ez mekkorakartjelent?

Nagy-MotnhtD6ra eln6k

Az el6z5 6vben a feradatarapri t6mogat i,suk 982.946 Ft volt 2019re is

nagJron fig)'elnek a.-a' hogy mrnden 6r.ben legar6bb annyi pontiuk
tamo gatas o s s zege miatt.

koriilbeliil ennf i lett r.olea.

legi'en, mint koribban, a

F6bry Szabolcs Jinos polgitmester

Ezt a feladatalapihozz6lilrulast minden Nemzetis6gi Onkorminyzat elbukta a 16s,6 esztend5re?

Szinesi Erna Esztet iegyz6

Az idei evre igen, a kovetkez6 6rrye nem fog16k elbukni, ha megfelel6hathrozatokathoznak 6s a
j eg;'z5konp' ek hatirid6 e feltolt6sre keriilnek a ko zponti rend szerb e.

Fdbry Szabolcs J6nos polgdtmester

Elmondta, hogl' s2 a hu vfuatlanul 6rte, sajnilja, hogy ezzelmost kellett szembesirlme. Szeretne
leii{ni a nemzedseg onkorm6nyzatok vezetSivel es a polgfumesterekkel, hogy 6tbesz611ek ezt a

dolgot, mert most ezt nem fogSlk tudni megoldant. Ez eg)r nagyon komo\, thmogatas, ezek a
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fortisok g1'errnek 6s ifris6gi prograrnokra, \rag)r kozs6gr programoh-a menne\ nem maradhar
koi'etkezm6n1,ek nelkrll.

Nagy-Mqlnit D6la elncik

Nagyon sajnarja, hogy 2 polgfumester ur nem 6rtesrilt err5l kor6bban.

Fdbry Szabolcs J6nos polgirmester

A nemzetis6gi onkorm in1'2u1opis t6szt vettek a cir.il f6rumon, de nem tijekoztatt6k err6l.

Stefanovitsnd Sipos M6nak6pvisel6

Telies m6tt6kben eg)'et6rt polg6tmester iu'ral, hogy s2 nem maradhat kovetkezm6nysk n6lkti1.
I{6rdezi, hogy a kes5i feltoltes szem6l1.i felel6ss6g volt?

Szinesi Errra Esztet iegyzl

A szeme\'i felel5ss6g csak a iegJ'z6tterheL, mert 5 kezeli a feliiletet egr szem6lyben. Ez nem egy
esetben tcirt6nt, de az,hogy az el5dok mit hagytak 16., arr6lnem tehet.

F6bry Szabolcs Jdnos polgirmester

V6lem6nye szerint volt kovetke zm6n5,e, az aljegyz6nek nem r,6letleniil kellett elrnennie.

Stefanovitsn6 Sipos M6:.Jra k6pvisel6

Yan a hivatalnak p6nze, amib6l k6rp6tolrri lehet a nemzetis6gi onkorminy zatokat?

Moln6rn6 Yaid,a Krisztina p6nziigyi vezetl

Az6tt nincs a hivatalnak penzrnaradvLn5ra, 1n"r, szigoni gazdlkodb,ssal betervezik, ami a

biztons6gos miikodeshez szuks6ges, viszont a finanszuoz6.st, amit 1tutalnak a hjvatal r6sz6.re az
csak annyi, amennyit musz61.

Nagy-MolaAtD6:m elndk

Mivel id6n nincs feladat arapu t6mogat6.s, amitjov6 6v december 31-ig elkolthetnenek, 127.134
forint 611 a rendelkez6sukre, amit el kell kolten! hiszen ev v6g6re nwll6ra kell kifutni, ez6rt
sz'molni kell a bankkolts6get, miaz, amit el kell kolteni a programokra 6s az 6ves kolts6gekre be
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kell osztani. I{erese, hog1, az elmrilt 6rr rniatt a jegyz( asszon),t ne szankcio n6lj6k,mert nem
az 6 hlbaja' de a jor.5ben szeretn6, ha minden k6s6s szankcionilr.a lenne.

Szinesi Erna Esztet iegyzd

csak

It'{i r-an abban az esetben, ha az ad,ott k6pr'{sel5 miatt csriszrk a feltolt6s, mert nem jon ar1tni a
jegvz5konlr'et, hiszen ih,eru.e is rzn p6lda?

Nagy-Moln ir D 6ra elnrik

Jat'aslata' hogv minden esetben rnenjen e-mail hog1, erk6s zilt a jegyz5kony, 6s a feltolt6si
hatarid6ig 2-3 napot hagyjanak a k6pvisel5knek, hoglr be tudjanak menni alitns., mert nem
mindenki van ofthon 6s nem tudja rogton megoldani. Iliren sr.,6.n neln szankcioniln A, a jeg1,z6t,
r.iszont, ha aI6, rzn ir.r,a es nincs feltoltve, akkor igen.

Szinesi Erna Esztet iegyzl

Ahogy ala van rogton feltoltesre kerul.tIva,

Szenget Istv6n Bflint polgdrmester

Ja'asol eg)' felel5ss6gbiztositis megkot6st, arni a rreletlen t6r,edesek miatt
ilyen dolgok::a, mert ez mindenkivel er5fordurhat. Miver komory penzekt6r
fedezne 6s nem lenne be16re ilysn komoly gond, mint jelen esetben, hiszen
az 1 mllJt6 for-int jelent5s cisszeq.

fedezetet btzto sitana az

van sz6, ez abiztositl,s

a kis telepul6seknek ez

Szinesi Erna Esztet iegyzl

Ugy gondolja, hogy 6 az eg1'edilt jeg5,z5 az orszlgban, al<7 aHir.atal 6tv6telekor a csuszisok miatt
kapott buntet6st mind a hfuom telepiil6s he\,s11kifizette.

Nagy-Moln fu D6ta elnrik

Ezt nem tudta, de nem a telepul6s eket tania szem el6tt, hanem a N6met Nemzetis6gi
Onkorm6nYzatot 6.s 5k fuettek buntet6st. Az etmult id5szakban (az utols6 ket alkalmat
Ieszimitva) kev6s alkalommal volt ol1,a1, hogy 15 napon beliil feltoltesre kerultek 

^jeg)'z5kon)"'ek a N6met Nemzetis6gi Onkormilnyzat rronatkoz's6ban. Az elmult ciklusokban
eg)'/szer sem volt il)'tttt" p61da, hogy nsm kaptik r,.'eg ezt az osszeget Nem szeretn;, ha jegyz6
asszony fizetn6 ki a buntet6seket, mert tudja, hog1, v2 az eI6z6 koll6gan6 miatr volt, aki nem
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veletlenirl] nincs itt, viszont otulne, ha ez a jor,-5ben nem igy arakulna. Amennyiben \ran
p6nzmar4dviny, akkor annl.it k6q hogi, t6mogass6k annyiv2l, 

.hog5, 
v )anu6ri6s febru6r1 id5szakot

itr-6szelj6k. Megkoszonte a megrisztel6 figyelms1.

Szinesi lrna Eszter iegyzl

hogy e2sftst a probl6mikat orvosolja, es azon van) hogy 2

r endelkezes rc dllo penzosszeget.

Ffbry Sz{bolcs J6nos polg6rmester

I{6t koll6gftolvilltak meg a precizit6s 6s ahozz66ll6s mil;,s11s6ge miatt, illewe elhangzott, hogy
lesz m6g {tszefi'ez6s. Nag;'e1 j6l dolgozo tt a Htsrata! nagyon sok munk't villaltak, d.e ezzel
eg)rutt sze{etne en6r a jor'5ben besz6lni. Az 6v elej6n mindenk6ppen egyeztetni a t5rskozs6gek
polgirmes4ereivel a jegyz6 asszonnl,al 6s az aljegyz6 vraL

szenger Ispv6n Bilint polg6rmester ri.r mivel tobb 6rdemi k6tdes, hozz6sz6hs, lavasrat eg)r6b
naprrendi pontra nem volt, megkciszonte a t6rskozsegek k6pvisel6inek is a r6sz'etelt, a tevekeny
munkit 6s pz egpittrnrikod6st, maid az egyi.ittes k6pvisel6 - testrileti iil6st 19:0g 5rakor bez6rta.

I(.m.f

Mindent Fegtett annak erdek6ben,

jov5ben ne igl alakuljon. A4esn6zik a

Szenger Isrvdn BZ

/r\

't

sltojegyz5korplw
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