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ds a lakoss6 g reszerol 2 fb.

L Napirend el6trt:

Szenger Istv6n B6lint pol
j elenlevo munkat6rsait, megfi
testiileti tag kriziil 4 fo jelen It. El6terjesztette az iilds napirendjdt, mellyel a k6pvisel6-
testiilet - kiilcin szdmozott ho zatala n6lkiil - e gyhan gri lag e gy etefiett.

Elfogadott napirendek:

1./ Pula Kdzsdg Onkormrinyza 2915. 6vi koltsdgver6se
Eloterjeszt6: Szenger Istv6n po

2.1 A kdzds onkormrinyzatii hiv
sz,6l6 rendelet terv ezet.

El6terjeszt6: Szenger Istv6n pol

3./ A nem kcizmtivel
kozszolgdltatisi szer zbd6 s m6
Eloterjeszt6: dr. B6nis Csilla i

4./ A nem kozmrivel dssze jtoict haztartasi

si6l6 rendelet

I

rmest

pan foglalk oztatott kciztisztviser6k illetmdnykie g6szitdrsdrol

rfnesre

gytijtdtt hd,tafiilsi szetnyviz begyiijt6sdro vonatkoz6
tbsa.

szennyviz begyujtdsdre vonatko z6 k6te>lez6
tewezet.

Cpilla jegyz6

S zab6 Erzsdbet j e gy zok 6nyvv ezet6
rmpenzigyi ij;gyintez6

l'f lia p dnzii gy i :U;gy in1l62r:

ko zszolgilltatris helyi szab 6Iy ai



Eloterjeszto: dr. B6nis Csilla jegyz6

5 . I Y izkSr elhfu itdsi terv e lkd s pitd s dre me gbiz6s.
El6terj eszt6: Szenger Istvdn qolddrmester

Il. Napirendek tr{rgyaldsa

1./ Pula Kiizs6g orrr.9"nf,i., yzata 20rs.6vi ktilts6gvet6se
El6terjeszt6: Szenger Isdyr{n polgdrmester

Pula Kozs6g 6
6vi kiadrisi 6s bevdteli

Jelen l6v6 kdpvisel6-testrileti tagoft sz6ma: 4 f6

2

a Mesevfr 6r,oda 6s Biilcsdde 2015. 6vi kiad:isi 6s
al:.6rozilsir6l.

Kdpviselo-testiilete a Mesev6r 6voda 6s Bcilcs6d e 2015"
get:77,195 e Ft-ban hatinozzames.

5/2015.
bev6teli

(II.11.) hatf
fdiisszeg6nek

a2015. dvi kcilts6gvet6s ftlbb sz6mait,.k6rte a
kifejtdsdre, az intezmenyi kriltsdgvetdsek,

tdsdre.

adatokat ismertette.

a b o c s6Jott a hatttr o zati j avaslat6t. pul a Kozs6 g
6r Ovoda 6s B6lcs6de 2015,6vi kiad6si ds

Afrv5'

Pula Kdzsdg 0nkorm6nyzat! Krdpvisel6-testi.ilete 4 igen szavazattal, nem szavazat 6,s
tafi 6 zko dds ndlkiil a k ci ve l.k ez 6 hal6r o zatot ho zta:

Felelos : intezmeny v ezetr6

Hatdridl: folyamatos

a b o c s 6tott a hat6r ozati j avaslat6t : pula Kr5zs 69
sonyi Kozcis 0nkorm6ny zati Hivatal 201 5. evi
hatftrozzames.



Dont6shozatalban rdszt vevo\ sz|6ma: 4 fo

Pula Kdzsdg Onkormdnyzapa Kepviselci-testrilete 4 igen szavazattal. nem szaviuat ds
tart6zkod6s n6lkiil a kcivetkezo hlTtilrozatot hozta:

Kiizds Onkormf ny zati Hiv atal 2015" 6vi
ozdsr{161.

el6-testiilete a Na ornrAzcnn-,i w A-^-
onkorm6n vzati Erivat{,r doL:;. evi kiadasi':: 

t;:l:t".t; 
*:.r);:i"f;;H'" ff;;;

hatdrozzameg.

Felel6s : intezmenyv ezftd
Hatdrido: folyamalos

Szenger Istv6n B6lint
koltsdgvetds6nek f6bb sz6
itz iparizesi ad6, a foglal

po a/'mesrter: ismertette a pula }nkormhnyzat 2015. 6vi
kdrte a penzigyi rigyintdz6ket ndhriny t6tel b6vebb kifejtdsdre,

zcjldteriiletek gondozdsa, a k
yettesft6 tdmogatds, a hivatalnak ftad,ott p6nzeszk6zok, a

koltsdg megmagyar lzdsdr a.

lil6,gitds, valamint a falugondnoki tevdkenysdgre tewezett

20lzL dvi teljesitds 6s a 2015, evi eloirilnyzat

sra nincs tervezve fuamdij, pedig tavaly 6sszel

vet6st a 2014. 6vi kiadiisok, sz6ml6k alapjfun
6 teljersit6shez tudjuk csak igazitani, ha a

m6dosftiisra, a temet(5 firarndija miatt majd

ger Istviin Brilint polgdrmester a kdltsdgvetdsi

4 f(5

flete 4 igen szavazatlal. nem szavazat 6s
ndeletet alkotta:

Pula Kiizs69 6nkorm nnyrdtal(6pvisel6-testtilet6nek 1/2015.(r r.12.)iinkormr{nyzati
ren delete az tinko rm hnyTat 20 1 5. 6vi kiilts 6 gvet6s 616l



(Rgndelet szcivege melldkelve)

2.1 A kiizds iin foglalkoztatott kiiztisztvisel6k
illetm6nykieg6szf

El6terjeszt6: Szenge

Szenger Istv6n B6lint pol megkdrdezte dr. B6nis Csilla jegyz6t, hc'gy az
el6terj eszt6st kfv6nj a-e kriegds iteni sz6ban.

sokat dolgoznak, inform6 a kdrnyez6 cinkormdnyzatoknill, mindenholt van
i I I etmdnyki e ge szit6 s, ez6)tal lehet javitani a hivatalban dolgozok bdr6n.

iinkormdnyzati
kiiztisztviselt6k

3./ A nem kiizmffrvel tt h6ztart6tsi szennyviz begyftjtEs6re vona tkaz6
kdzszolgfltatdsi sze modositr{sa.
Eldterjeszt6: dr. Brin CSilla jegyzl

dr. B6nis Csilla jegyzb: i

Dr. B6nis Csilla jegyzo: a Kt
Hivatalba l6pdsekor meglep6flv

szerz6ddst, az alapdij ds ilz i.i

m6dositrisra keriil sor. mindkdt

Nddor Istvrin a lakoss6g
amennyit akar, zsarolja a

. szerint minden dvben rijra kell rendeletet alkotni e*61.
tatr>asztalta, mennyire kevds az itl dolgoz6k b6re, milyen

szennyviz begyrijtdsdre vonatko z6 kozszolgilltatilsi
a m6dosit6s, ez 2015. december 3l_ig 6rv6nyes, ha

la

hatja.



dr. B6nis Csilla jegyz6: t150, m2 + AFA, 366 Ftlm3 +
szolgiitatonak, egysdges lesz, poirt e:z6rt, hogy a lakoss6g vddve

dr. B6nis Csilla jegyzo: a
felhfvdsnak teszi.ink eleget
begyrijt6s6re vonatkoz6
megalkotjuk.

AFA, szitmlfut kell adni a

Iegyen.

szenger Istv6n B6lint potgamesl'er; ki lesz t6ve a hirdet6t6bl6ra minden informiici6 errol, aki
nem tudja igazolni,6s nincs a szd,nnyvizcsatorn6ra riikotve, azt szankcion6lj6k.

MfN hozzdsz6l6s nem hangz[tt el, ezdrt szenger Istv6n B6lint polg6rmester a m6closit6st
:;zav azdsrabocs6totta.

Jelen l6v6 k6pvisel6-testtileti tggqk sz6ma: 4 f6
Dcintdshozatalbanrdszt vev6k sz/ma: 4 f6

Pula Kcizsdg onkormd'rLyzatp \<epvisel6-testiilete 4 igen szavazattar, llem szavazat 6s
ai

zmiivel iisszegyiijt 6tt h|tztartrisi szennyviz
si szerz6d6s m6dositris616l
l6-testtilete a nem kcizmrivel dsszegnijtott
o z6 ko zszol gdltatisi szer z6 d6 st m6 do siti a.

zovege melldkelve)

ztarthsi szennyviz begyiijt6s6re vonatkoz6
irtfl sz6l6 rendelet tewezet.

:4 f6

lete 4 igen szavazattal, nem szavazat 6s
ndelotet alkotta:

iinkorman yzati re>ndefete a n.- r.ti,.l|;ilitr',:'HfiilX 
^li,lriii;,r$:";',1b egyiij t6s 6re vo n atko zQ k|telezl kiizszolgf lta tris h elyi szab 6lyair6l

(a rpndelet szdvege melldkelve)
5. / Y fuk6r elh drit6 s i ter{, ef k6szit6s 6re m egbizrts.
El6terjeszt6: Szenger Iqfvlln prolgfrmester

5



firajitnlaL, csak a n6gy falu koordin6l6s6val van
t m6r vanvizk6relhfnit6si tervrik. Gdnt6r: Gyula
egy kozds kdpvisel6-testiileti megbesz6l6st, a
edvezo ajdnlatot, merl ez n6gy krizsd€lre van
latot, rij szerzodlstkell kcitni.

benne van-e?

szenger Istvan Bdlint polgdrnlestlr: a krizseg teljes kdzigazgatasi tertilete , iyy aNiiczi hegy is
benne van.

MiN hozz6sz6l6s, kdrd6s neln 
flrang 

zott el, ezeft szenger Istvan B6lint polg6rmester a
krivetkezri hatirozatij avaslatot tette:

lmazza. Szenger Istv6n B6lint polg6rmestert a
amint a v dllalko zoi szerzo d6 s alifu inin a.

4 fi].

rilete 4. igen szavazattal, nem szavuat es
firozatothozta:

s/2015'(rI' ll') hnthrtlVut s"*ng." rsfvr{n Brilint polgfrmester felhata tmaz6s6r6tr a
vfukhrelhfritrlsi terv niegfenrlel6s6161 6s a vdllalk oz6i szerz6d6s al6fr:is6r6l

8/2015'(rI'll')hnthroVa!szenger Isfvr{n Brilint polgfrmester felhatalmazfs6r6tr a
vfukhrelhfrftrisi terv niegfenrlel6s6161 6s a vdllalk oz6i szerz6d6s al6fr6s6r6l

zza Szenger Istv6n Bdlint polg6rmesitert a
nt a v6llalkoz6i szerz6d6s al6ir6sira.

rvrwrur. PUrBaxrtrrEs ugl'

6.1 Egy6b aktudlis

5.1. Cordiril

6l Egdszsdgrigyi 6s Szolg6ltat6 Bt_vel kotdtt
odds megrij itasilt javasolta, Sebestydn Gyula

ris mindk6t f6lnek megfelel<i.

M6s hozzitsz6lils nem hangzolt Jl, ezdrt Szenger Istvdn Balint polg6rmester a szerz:odds
m egrij it6sri I szav azitsru bo"rltotlu.

Jelen l6v6 kdpviseld-testiileti taAok sz6ma: 4 f6



Pula Kozs6g Onkorm6n yzala klprriseld-testi.ilete 4
tarto zko dds n6lki.il a k6 ve tk ez l(5 hVt6r o zatot ho zta:

Szenger Istv6n Bdlint polg6rm
dolgoz6j6val megn6ztek a f6

9/2015'$L11') hatdrotTat a C'ordial Eg6szsdgiigyi 6s szolgdlt at6Bt.t6mogatris616l
6-testi.ilete a Cordial Eg6szsdgrigyi ds
1szdre 201 5. 6vben 3 60, 000._Ft trimoeatdst
gyenl6 rdszletben utal.

A tdmogatfus c6lj a:: Pul{ kqzsd gben az egdszsdgtig yi szolgilrtat6s j avit6sa, fej leszt 6se.
Felhatalmazza apol.gdrlmesterrl at(tmogatitsi szerz6d6 s alairfnhra, megbizza a jeg5yz6t a
tiimogat6si szerzo<lds elok6szf rt6s6re.

Felel6s: dr. B6nis Csillp jogyz6
Hat6rid6: azonnal

6.2.Yeszllyes fiik kivrigril,a a 3g/g hrsz-rf teriileten

szavazattal, nem szavazat 6s

r: thjekoztatja a testtiletet, hogy aKatasztr6favdd.elem egyik
melyek vesz:llyeztetik a templomtet6t, sztiks6ses a f6k

lgen

Mds hozzirsz6lds nr)m hangzott 
71, 

ez6rt szenger Istv6n Brllint polgrirmest er a szavazdsra

kiv6gdsa. A kdpviselo-testi.ile idonosi hozzdjfuuldst kell adni ehhez.

iilete 4 igen szavazattal, nem szavazat 6s
ta'.

:.,-o'f_'.('r.rr., lavror,ar a rula 3g/9. hrsz. sz6mf teriilet rrendbet6tendr6l
PuIa Ktjzsdg odkolminyzata Kdpvisel6-testiilete tulajdonosi hozzhjhrulftsfft

A kdpvisel6
adja Pula 3B/8. hisz. teri.ileten l6vo f6k kiv6g6shoz.

Felel<is: Leitold
Hat6rid6: 2015.

capcs olattart6 nak Leitold Istv6n falugondno kot bizza me s..
n falugondnok

Mds megtiirgyaland6
bezftrta.

kmf.
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polgiirmester

t[Icu

jegyzb


