
1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pula Község Önkormányzata 

és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 

1.Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján Pula Község Német Nemzetiségi 

Önkormányzatával a jelen előterjesztés 1. mellékletében szereplő tartalommal 

együttműködési megállapodást köt. 

2.A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről annak megküldésével 

egyidejűleg Pula Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökét tájékoztassa.

  

Határidő: azonnal

Felelős: Szenger István Bálint polgármester

2/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat a törvényességi észrevétel elfogadásáról

Pula Képviselő-testülete a VEB/004/1296/2014. ügyszámú javaslatot elfogadja. Az 

észrevétel elfogadásáról a Veszprém Megyei Kormányhivatalt tájékoztatja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

3/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat az ingatlanvagyon-kataszter és tárgyi eszköz-

kezelő nyilvántartás kiszervezéséről

Pula Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanvagyon-kataszter és tárgyieszköz-

kezelő nyilvántartást külső cégnek kiszervezi. Megbízza a Promaker Kft-t a nyilvántartás 

vezetésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző



4/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat a települési utcatáblák elhelyezéséhez történő 

hozzájáruláshoz

Pula Község Önkormányzat Képviselő-testülete települési utcatáblák elhelyezéséhez 

hozzájárul. Felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5/2015. (II.11.) határozat a Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2015. évi kiadási és 
bevételi főösszegének meghatározásáról.

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2015. 
évi kiadási és bevételi főösszegét: 71.195 e Ft-ban határozza meg. 

Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos

6/2015. (II.11.) határozat a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
kiadási és bevételi főösszegének meghatározásáról.

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyvázsonyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási és bevételi főösszegét: 44.809 e Ft-ban 
határozza meg. 

Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos

7/2015. (II.11.) határozat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról
Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja.

(a szerződés szövege mellékelve)

  8/2015.(II.11.) határozat Szenger István Bálint polgármester felhatalmazásáról a 
vízkárelhárítási terv megrendeléséről és a vállalkozói szerződés aláírásáról
Pula község Képviselő-testülete felhatalmazza Szenger István Bálint polgármestert a 
vízkárelhárítási terv elkészíttetésére, valamint a vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
felelős: polgármester



9/2015.(II.11.) határozat a Cordial Egészségügyi és Szolgáltató Bt. támogatásáról

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Cordial Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 
Nagyvázsony Óvoda u. 2. részére 2015. évben 360.000.-Ft támogatást biztosít, melyet az 
önkormányzat havonta egyenlő részletben utal. 

A támogatás célja: Pula községben az egészségügyi szolgáltatás javítása, fejlesztése.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, megbízza a jegyzőt a 
támogatási szerződés előkészítésére.

Felelős: dr. Bónis Csilla jegyző

Határidő: azonnal

10/2015.(II.11.) határozat a Pula 38/8. hrsz. számú terület rendbetételéről

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja Pula 38/8. 
hrsz. területen lévő fák kivágáshoz. 

A képviselő-testület kapcsolattartónak Leitold István falugondnokot bízza meg.

Felelős: Leitold István falugondnok

Határidő: 2015. március 31.

    

13/2015. (III. 18.) határozat a Bakonykarszt Zrt. megbízásáról a Nagyvázsony 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv 
elkészítésére.

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-19196-1-008-01-03
MEKH kóddal rendelkező 55. sorszámú Nagyvázsony szennyvízelvezető és -
tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2016-2030. évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 
szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása 
érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza 
meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati 
kötelezettségek teljesítésével.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 
Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó 



Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 
nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

Felelős: Szenger István polgármester
Határidő: azonnal

14/2015. (III. 18.) határozat a Bakonykarszt Zrt. megbízásáról a Pula ivóvízellátó 
víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére.

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-11420-1-001-00-13
MEKH kóddal rendelkező 12. sorszámú Pula ivóvízellátó víziközmű-rendszer
Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 
szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása 
érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza 
meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati 
kötelezettségek teljesítésével.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 
Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 
nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

Felelős: Szenger István polgármester
Határidő: azonnal

15/2015. (III. 18.) határozat a Bakonykarszt Zrt. megbízásáról a Nagyvázsony 
szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszer vagyonértékelésének 
elkészítésére.

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-19196-1-008-01-03
MEKH kóddal rendelkező 55. sorszámú Nagyvázsony szennyvízelvezető és -
tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer 
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti 
vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) 
NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes 
vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
az előterjesztés mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és 
kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodást az Önkormányzat 
nevében írja alá.



Felelős: Szenger István polgármester
Határidő: azonnal

16/2015. (III. 18.) határozat a Bakonykarszt Zrt. megbízásáról a Pula ivóvízellátó 
víziközmű-rendszer vagyonértékelésének elkészítésére.

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-11420-1-001-00-13
MEKH kóddal rendelkező 12. sorszámú Pula ivóvízellátó víziközmű-rendszer
Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó 
napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti 
vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) 
NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes 
vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, 
hogy a 2012. évben a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal megkötött Egyetértési nyilatkozat alapján hatalmazza meg a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a 
vagyonértékelés elvégeztetésével.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevünkben és helyettünk a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal által elfogadott Beszerzési és Közbeszerzési 
Szabályzatában foglaltak szerinti közbeszerzési eljárásban válassza ki a 
vagyonértékelő személyét, vele szerződést kössön és neki az ellenszolgáltatást 
kifizesse.

Felelős: Szenger István polgármester
Határidő: azonnal

17/2015. (III. 18.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulásról

Pula Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta:

1. Pula Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú 
Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. 
(III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához, mely a határozat 1. mellékletét 
képezi.



2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét.

Felelős: Szenger István polgármester
Határidő: azonnal

18/2015. (III. 18.) határozat a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához 
történő hozzájárulásról

Pula Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

3. Pula Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához, mely a 
határozat 1. mellékletét képezi. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét.

Felelős: Szenger István polgármester
Határidő: azonnal

19/2015. (III. 18.) határozat a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 
Számviteli politikájának elfogadásáról.

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyvázsonyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Számviteli politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal 
fogadja el.

Felelős: jegyző
Határidő: 2015. március 23.

20/2015. (III. 18.) határozat a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 
Gazdálkodási szabályzatának elfogadásáról.

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyvázsonyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási szabályzatát az előterjesztés szerinti 
tartalommal fogadja el. 



Felelős: jegyző 
Határidő: 2015. március 23.

21/2015. (III. 18.) határozat a Mesevár Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának 
módosításáról

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda és Bölcsőde 
Alapító okirat módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. 
Felelős: dr. Bónis Csillajegyző, Stáhl Györgyné intézményvezető
Határidő: azonnal

22/2015. (III. 18.) határozat a Mesevár Óvoda és Bölcsőde gazdálkodási-, 
munkaügyi feladatok megosztásának rendjére vonatkozó munkamegosztási 
megállapodás elfogadásáról.

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagyvázsonyi Közös 
Önkormányzati Hivatal és a Mesevár Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztási 
megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.  
Felelős: Szenger István polgármester
Határidő: azonnal

23/2015. (III. 18.) határozata Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról.

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyvázsonyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti 
tartalommal hagyja jóvá. 
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

24/2015. (III. 18.) határozat a 2015. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

A Képviselő-testület – annak figyelembevételével, hogy Pula Község 
Önkormányzatánál a Kbt. hatálya alá tartozó, közbeszerzési értékhatárt elérő vagy 
meghaladó értékű beszerzési igény a 2015. év vonatkozásában nem merült fel – Pula 
Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja azzal, hogy a 
Kbt.-ben foglaltaknak megfelelően gondoskodik a terv évközben felmerülő beszerzési 
igényekkel történő kiegészítéséről, továbbá indokolt esetben annak módosításáról.

Sorszám Beszerzés tárgya -

Irányadó eljárásrend: -

Beszerzés forrása: -

Beszerzés tervezett indítása: -



Beszerzésért felelős: -

Beszerzés lebonyolítója: -

Határidő: 2015. március 18.
Felelős: Szenger István polgármester

25/2015. (III. 18.) határozat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének 
elfogadásáról.

Pula Község Önkormányzata képviselő-testülete 2015. éves munkatervét az 
előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá. Felhívja Nagyvázsony község jegyzőjét, 
hogy a munkatervben szereplő napirendi pontok előkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

26/2015. (III. 18.) határozat a Nagyvázsonyi Polgárőrséggel való Együttműködési 
megállapodás elfogadásáról.

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyvázsonyi Polgárőrséggel 
kötött együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő azonnal

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.12.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

(Rendelet szövege mellékelve)

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati 
rendelete a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről

(Rendelet szövege mellékelve)

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 12.)  önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

kötelező közszolgáltatás helyi szabályairól

(a rendelet szövege mellékelve)

Pula Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 25.) önkormányzati 
rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról



/rendelet szövege mellékelve/

Pula Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi igazgatási szünetről
/rendelet szövege mellékelve/


