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mely kdsztilt Fula Kozsdg OnkormrlnyzataKepvisel5-testiilet6nek 2015.janu6r 2g-6n 1g.,00

irrakor me gtartott nyilv6no s t e stiilet i iil6 sdr6 l.

Az iil6s helyszfne: Pula Faluhrfz

Jrelen voltak : Szenger Istv6n Bdlint polgilrmester

Holczer B alins alp o lg 6rme st er

Gettinger Szilvia kdpvisel6

Molndr D6ra kdpvisel6

dr. B6nis Csilla jegyz6

Mdtisnd Szab6 Erzsdbet jegyz6kdnywezet6

St6hl AdAm pdnzrigyi igytntez6

Hol6nyi Jrilia p6nzti gyi ngy irrtezd

ds a lakoss6greszerol3 f6.

L Napirend el6tt:

Sz:enger Istv6n Bdlint polgdrmester: koszontcitte a kdpviselo-testrilet tagait, megrillapito tta iz
tilis hat6rozatkdpessdg6t, mivel a megvdlasztott 5 testi.ileti tag kcizril 5 fb jelen volt.
Kdszontcjtte 6s bemutatta dr. B6nis Csilla jegyzlt ds a jelenlev6 pdnzi.igyi munkatdrsakat.
El6terjesztette az iil6s napirendj6t, mellyel a kdpvisel6-testrilet - krilon szhmozotthattrozat
hozatala n61kti1 - egyhangulag egyet6rtett.

Elfogadott napirendek:

l./ Pula Kdzs6g 6nkorm6nyz ata2015.6vi k<ilts6gvet6s tervezete

El6terje szt6 : Szenger Istviin B Alint polg6rrnester



2.lPulakrizs6g onkormdnyzata 6s a N6met Nemzetis6gi onkorm6nyzat
k6 zotr me gkdtdtt e gyrittmriko dd s i me grillapo d6s feliilvizs edlata
Eloterjeszt6 : Szenger Istv6n B6lint polgdrmester

3' / To rv6nyess 6gi j avaslattal kap cso lato s dokumentumok elf,o ead6sa.

El6terje szt6 : Szenger I stv6n B6lint polgdrmester

4.1 Egy6b aktu6lis iigyek

El6terjeszto : Szenger Istviin Balint polg6rmester

II. Napirend t:irgyalisa

1./ Pula Kiizs6g 6nkorm6n yzata 201s. 6vi kiilts6gvet6s tervezete
El6terj eszt6 : Szenger Istvrin Brilint polgrirmester

Szenger Istv6n B6lint: ismertette a ktilts6gv etls tervezet6t, mely szerinte megtirgyal6stra
alkalmas' A k6pviselok ezzel egyetdrtettek, ezdrt szenger Istvan B6lint polgiirmester
szavazhsra bocsritotta a tervezet megvitat6s6t.

Pula jelen ldv6 k6pvisel6-testiileti tagok sz6tma: 5 fd
Dontdshozatalbanr6szt vev6k sztrma: 5 f6

Pula Kdzs6g Onkormilnyzata Kepvisel6-testtilete 5 igen szavazattal, nem szavazat 6s
tartozkodds n6lktil egyhangirlag, szdmozolthatfurozathozatalan6lkiil a 2015. evi kolts6evettis
tewezetfitmeglfirgyaldsraalkalmasnaktal6lta.

2./Purz kiizs6g onkormfnyzata6s a N6met Nemzetis6gi 6nkor mhnyzat
kdziltt me gkiitii tt egyiittmiikii d 6si me gr{ llap o d6s feliilvizs gflata
Eldterj eszt6 : Szenger Isfvin Brilint polgrirmester

Szenger Istv6n B6lint polgrirmester ismertette a megdllapod6s tarralrnfi,valamint thj1koztatta
a testiiletet, hogy a Pula Ndmet Nemzetisdgi Onkormrinyzata meg6llap odirst azel6z6 testtilerti
rildsen m6r elfogadta. A meg6llapod 6st szavazilsra bocs6totta.

Pula jelen l6v6 kdpvisel6-testiileti tagok sz6ma: 5 f6
Dont6shozatalban rdszt vev6k szfima: 5 f6



Pula Kcizsdg Onkormiinyzata

tartozko dhs n6llail egyhangilag

Kepviselo-testrilete 5 igen szavazattar. nem szavazat

a kci vetkez 6 hatir o zatot ho rta.

1 / 20 15. (I. 2 8.) k6pvis el6-testtileti hat6r ozat

Pula Kozsdg onkorm6nyzata Kdpvisel6-testtilete megthrgyalta a ,,pula Krizs6g
onkormanyzata 6s a N6met Nemzetis6gi dnkormdnyzat kozott megkritcitt
egyiittmtikciddsi meg6llapodiis feltilvizsg6lata" c. el6terjesztd st 6s azalibbi hatfuozatot
hozta.

l'Pula Kozsdg onkormrlnyzata Kepvisel6-testrilete a nemzetis6gek jogair6l sztil6
20rr' evi cLXXx. torv6ny 80.$ (2) bekezd6se alapj6n pula K<izs6g N6met
Nemzetis6gi onkormhnyzathvar a jelen eloterjesztds 1. melldkletdben szereplo
tartalo mmal e gyiittmriko dd s i me gdllap o d6st kot.

2'A kdpvisel6-testrilet felkdri a polgiirmestert, hogy a hozott dc;nt6srol annak
megkiilddsdvel egyidejiileg Pula Kozs6g Ndmet Nemzetisdgi Onkormri nyzataElncjkdt
t6j6koztassa.

Hatdrido: azotural

Felel6s : Szenger Istviln B elint polgiirmester

3./ Tiirvdnyess6gi j avaslattal kapcsolatos dokumentumok elfo gad6sa.
Eldterj eszt6 : Szenger Istvrin Brilint polgi{rmester

szenger Istv6n B6lint polg6rmester ismertette Tak6cs Szabolcs kormiinym egbizott
torv6nyess6gi javaslat 6t a Pula Kozsdg Onkormrlny zata Kepvisel6-testtilet6nek a 312014.
(Il'19'), a2l20I4' (II.18.) 6s a312014. (II.19.) cinkorm6nyzatirendelet6re vonatko zaan.Kerte
dr' B6nis Csilla jegyzS kiegeszitdsdt, mire vonatkozott ez atorvenyess6gi javaslat.

Dr" B6nis csilla iegyzo: A ktiltsdgvetds m6dositdsakor hiinyzottaz indokol6s, hat6svizsgdlat
nem k6szrilt el, a torv6nyess6gi fehigyeleti referenstink felhivt a a figyelmet, hogy tegytink
eleget a jogszabillyszerkesztds elofrrisainak. Az 6szrev6tel elfogad6s6r6l a veszpr6m Megyei
Korm6nyh iv atalt t6j6ko zt atm kell.

szenger Istv6n B6lint polg6rmester javasolta a javaslat elfogad6sdt.
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Pula jelen 1dv6 kdpvisel6-testtileti tagok sz6ma: 5 f6

.Dcintdshozatalbanrdszt vevok szitma: 5 fb

Pula Kcizs6g OnkormSnyzata Kdpvisel6-testrilete 5 igen szavazattal. nem szavazat 6s
tart6zko dits ndlkiil egyhangrilag a kcivetk ez6 hatfrozatot.non a.

2/2015" (I' 28J k6pvisel6-testiileti hatirozat a tiirv6nyess6gi 6szrevditel
elfogadisfr6t

Pula Kdpviselo-testiilete a vEB 100411296/2074. igyszrimri javaslatot elfog adja. Az
6szrev6tel elfogad6silr6l a veszpr6m Megyei Korm6nyh ivatalt t6j6koztatja.
Hatiirid6: azonnal

Felel6s: jegyz6

4./ Egy6b akruftis iigyek

Eldterj eszt6 : Szenger Istvrin B f lint polgdrmester

4'1' rngatlanvagyon kataszter 6s tirgyi eszkiiz nyilvdntarti{s kiszervez6se
Szenger Istv6n Bdlint ismertette a p\migyi csoport k6r6s6t, mely szerint az ingalanvagyon-
kataszter 6s a tfitgyieszkoz-nyllvfintart6 program iizemeltet6s6nek kiszervezes6t k6rik. A
Promaker Bt' kertilne megbizilsra a mell6kelt hrajdnlat szerint, a plnzrigyi csoport
feladatainak megfelelo elliitdsa 6rdek6ben sztiksegesnek tartjak az emritettfeladatkcir 6tad,6s6t.

Puskils szil|td k6pvisel6: mit jelent az 5tad,6s,az osszes pdnzugyet m6s fogja csinrilni?

Holdnyi Jrilia penzigyi igyrntezS: nem, csak a befektetett eszkoz<ik, foldteniletek
nyilvSntart6s6t, melynek negyed6vente l0 ezerFt+ AFA a krilts6se.

Dr' B6nis csilla jegyz6: aperzlrgy kcizismerten leterhelt, l6tsz6mprobl6m6kkal is ktiszkodili:,
az eddigi elmaraddsokat is be kell hozni, egyszerijbb lenne egy ktilso c6g megbizdsa.

Szenger Istv6n Balint polg6rmester javasolta a kiszervezlst, mert a Katawin programot,
amellyel a nyllvfintart6st kezelik, a Prom6ker Bt. klszitette, m6r 6vek 6ta szerette volna a
p&tzugy magdt anyllvfntart6st is 6tadni. Kis <jsszeg, belef6r a kolts6svet6sbe.



.Pula jelen ldvo kdpvisel6-testrileti tagok sz6ma: 5 f6
lDcintdshozatalbanrdszt vev6k sz6ma: 5 fo

Pula Kcizsdg Onkormrinyzata Kepviselcj-testtilete 5 igen szavazattal, nem szavazat 6s
tart6 zko dits n6lkiil egyhangrilag a k6 vetk ez6 hatin o zatot ho zta:

3/2a15' (r' 2s') k6pvisel6-testtileti hatfrozat az ingatlanvagyon-ka taszter6s t6rgyi
eszko z-keze 16 nyilvr[n tart 6 s kis z e rv ez6 s 6 16 I
Pula Kdzsdg onkormd.nyzat Kdpvisel6-testiilete az ingatlanvagyon-kataszter 6s
t6rgyieszkciz-kezelo nyilv6ntart6st krilso cdgnek kiszervezi. Megbizzaa promaker Kft-
t a nyllv |ntartds v ezet6s6re.

Hat6rido: folyamatos

Felel6s: jegyz6

4.2. Utcatfbldk elhelyez6s6hez hozzirjfrulfs
Szenger Istvrin Balint polgiirmester elmondfa, hogy a Kozutkezel6 Rt. hozz;jhrul1.si
nyilatkozatot k6r akonlt melletti utcatdblilk elhelyez6s6hez. Javasolja megadni, at6bl6kat a
N6met Nemzetis6gi dnkorm6nyzat klszittette el, az eloz6 kdpvisel6-testtileti iileseken milr
megbesz6ltek szerint' Kdri a kdpvisel6-testtiletet, hatalnazza fel a porgirmestert a
ho zzaj itrulits meg adiis 6ra.

PuLla jelen ldvo kdpviselo-testrileti tagok sz6ma: 5 f6

Ddnt6shozatalbanrdszt vev6k szitma: 5 fo

Pula Kozsdg onkorm6nyzata KdpviselS-testtlete 5 igen szavazattal, 
'em 

szavazat 6s
tart6zkod6s ndlkril egyhangrilag a kcivetk ezd hatfnozatothozta:

412015' (I' 2s') k6pvisel6-testiileti hatfurozat a teleptil6s i utcatilblitk elhelyez6s6he:z
tii rt6n 6 hozzfij 6ral6sh oz

Pula Kcizsdg onkormhnyzat K6pviselci-testrilete telepi.il6si utcat6bl6k elhelyez6s6he:z
ho zzhj 6rur. F elhat aLmazza a p orgdrmest ert a ho zz6j [rurds ardk 6s fu a.

Hatdrid6: azomal

Felelos: polgdrmester



4'3' Rend6rs6gi biinmegel6z6si program kap csolattartrfj rinak kinevez6se
szenger Istviin Brilint polgdrmester: a rend6rsdg kdrdse, hogy egy ff kapcsolattart ot nevezzen
meg a kdpvisel6-testtilet, akit a btinmegel6zdsi program keret6ben szemdlyesen, e-mailb,en,
vagy telefonon tudnak drtesiteni, ha valami kiemelt iigy van, de o figye lne az id6sekre, a
fokozott figyelmet igdnyl6kre is. Javaslat okat vdrt,o Puskris Szilird kdpvisel6re gondolt.
A kdpvise 16 -testrilet ezzel e gy etertett.

Puskiis szilfird kdpvisel6 : megko szcinte 6s v6llalta a kapcsolattartdst.

4.4.Thi6koztatis

Szenger Istviln B6lint kdpviselo tdjekoztatla a testtiletet, hogy februar 9-6n hiv*talos
Eakonykarszt ztt vagyonfelmEr6se thrgydban, Nagyv6zsonyban tartand6 6rtekezletre.

4"5. Vesz6lyes ffk kiv6g6sa

Az ajkai rit mellett 3 el<iregedett, vesz6lyes fa van, a forgalmat akadfiyozz6k a letort 6gak, a
templom melletti hiirsfa a templomtet6t rongdlja, a Remdnyi-fele kert melletti flik kivdgdsat,
megritkitris6t is tervbe kellene venni. A fakivhgds engeddlyezdse jegyzoi hatriskrir, k6ri a
ho zz6j 6ruI6st a k6rv6n y b eadfusdho z.

A polgrirmester javaslatdt a kdpviselok egydntetrien t6mog att6,k.

4.6. Munkatervek k6szit6se

Sz;enger Istv6n Balint polg6rmest er tSjekoztatta a testiiletet, hogy testiileti munkatervet,
kultur6lis munkatervet is kell kdsziteni, egytittmrikoddsi meg6llapod6st javasolt a pul*i
Ifiirs6gi Klubbal, a Pulai N6czi-hegyi Kertbar6t 6s Tfijgondoz6 Egyestilettel, a oivil
sztrvezetekkel.

Szenger Istv6n Bdlint polg6rmest er: tdjekoztatta atestriletet, hogy a T6tvdzsonyi Viziko:zmru
Tarsulat megsztindse utiin az elszdmolSs szerint 721 ezer Ft tartozksa vara lakoss6gn ak az
cinJkormdnyzat fe16. Fel kell sz6litani az &tntett lakosokat, rgazolj1k a befizet6st, ha nem
tudj6k igazoTri, behajt6sra kertil, ha nem behajthat6, jelzillogoilehet a h;zraterhelni.

Molnrir D6ra kdpvisel6: ha maradt avizikdzmi szirmlfnplru-, azhogyan lesz elosztva?



Szenger Istviin Brilint polgiirmester:

tiirsulatot.

iSzenger Istv6n B6lint polg6rmester:

llevo lakossrlg k<irdb6l is.

Knoll J6zsef a lakossiig krjrdbol:

kcjzelebbr6l egy fahid - haszndlaton

fbld, csak kdt gerenda kell alapnak, a

szerinte nem maradt, mert a cegjegyzdkb6l is tdroltdk a

tov6bbi k6rd6seket, hozzdszolilsokat v6rt, esetleg a jerlen

A Pulai Ifrisrigi Klub udvariln vagy egy mithrgy _
kivUli, kdrte, vigydk 6t aTillodfeld vezet6 uthoz. az irok
rdgi hidat elvitte az bszi 6nvu.

Ilolczer Ballzs alpolgdrmester: tfimogatta a
javaslatot.

k6relmet. A kdpvisel6testiilet tilmogafia a

Puskiis Liszlo a lakossrlg kordb6l klrd,ezte, mi lesz a Kis utcai vizelvezetkssel, az rirokkal.

Szenger Istviin B6lint polgdrmester: meg lesz oldva, az idei 6vi ritkarbantartasi
koltsdgvetdsb6l erre is sziinnak cisszeget.

Piller Ferenc a lakossiig kcirdbol: a Faluhdz esoviz elvezeto csatornrijilb6l a bolt ait6 e16
osopog ava, amit meg kellene sz0ntetni.

S:renger Istvan Bahnt polgrirmester: amint az idb engedi, kitisztitjuk a csatorniit ds kijavitjuk a
hib6t.

Eznrdnavaelvezet6s technikatold'alintfrgyaltdkmeg, alakoss6g javaslatait figyelembe v6vr;.

4.7 . Y fukhr elhf ritisi terv

Szenger IstvSn Balint polgdrmester: elvi t6mogat6st k6rt, hogy a vizkir elh6rit6si tervet a
tervezovel megbesz6lhesse, a kcivetkez6 iildsre avizkdr elh6rit6si terv irajhnlatot eloterj esztia
vizrendezlsi el6k6szit6 terv ilrajhnlatSval egyiitt, ami egy k6sobbi piiydzat beny[rjt6sdhoz
elengedhetetlen' A kdpviselo-testtilet felhatalmazta a polgfumestert vizk1r eth6rit6si 6s
v iz:,r endezds i t erv me gldr gy alin fu a e gy t erve z o ve l.

Mlis megt6rgyaland6 iigy nem volt, ezert a polgdrmester a kdpvisel6-testtileti ril6st 1g orc 45
perckor bezdrta.



kmf

Arr'" \bws\it'iot*
dr. B6nis Csilla

jegyzd



JELENLf rr iv

Az iil6s iddpontja:

Az iil6s helyszfne:

_Jelen vannak:

Meghivott vend6gek

2015. janufr.

Faluhriz Pula

18 6ra

Szenger Istvin polgdrmester

If olczer Bal6zs alpolgr{rmester

i Gettinger Szilvia k6pvisel6

Molnr{r Dtf ra k6pvisel6

Puskis Szikird k6pvisel6
-(

Dr. B6riis Csilla ,iegyz6

Mdtisn6 Szab6 Erzs6bet
jegyz6kiinyvvezet|



Pula Kiizs6g Onkorm dtnyzata
8291 Pula F6 u. 31.

M.ghiv6

Pula Kiizs6g Onkorm ilnyzata K6pvisel6-festiilete 201s. janu6r 2g-6n(szerddn) a 18,00 6rakor kezd6d6 rer dkfvijili nyilvfnos testiiieti, iil6st tirrt,
melyre ezfiton meghivom.

llelye: Pula, Faluhfz

A kdpvisel6-testiileti til6s napirendje:

1. Az dnkormdnyzat 2015. 6vi kcilts6gvetdse
El6terj eszt6 : S zenger Istv6n B 6lint pol garmester

Pula ktjzsdg Onkormdnyzata6s a Ndmet Nemzetis6gi onkorm fnyzatkrizott megkcitott
e gytittmrikci d6s i meg6ll ap o dd.s fehilvi zs g6lata
El6terj eszt6 : S zenger Istvdn B 6lint po lg6rmester

Tdrv6nyess6gijavas1attalkapcso1atosdokumentumoke1fogad6sa
El6terj eszt6 : Szenger Istv6n B6lint polgdrmester

Egydb aktu6lis iigyek

Pula, 20fi. januir 23.

2.

a
J.

A

Szefter fs n Bflint
polgdrmester


