legyzdkdnYv
okt6ber 12-6n
K6sziilt: Mariakdlnok KdzsdgOnkom6nyzataKdpvisel6- tiilet6nek2015.
alatt megtartottnyilvrinosiil€s6r6l.
16.306rai kezdettel M6riak61nok,Rrik6czirit 6 szriLrn
Jelenvannak:
Dr. T6as6n6Glspfu Emmapolgdtm"srel, RuzsaIstvdn J
J6zsef,Hochleitnem6Lakner Agnes, Juh6szK6roly, Kon
Bernadettgaztuilkodtisitigintdzd; dt, Kfinitz P6tetieg,z6;
hogy.a
a jelenletiiv alapj6nmegallapitja'
A polg6rmester
megnyrtja
azt
megjelent, igy az l6s hatdtozatkipes,
napirendre az aldbbiakszcnnt:
l. Az iizletek 6jszakai nyitvatart{si rendj6r6l sz6l6
rendeletm6dositisalakossdgikezdem6nyezds

alpolgdrmester, Frauhammer
Tamfu Istv6n kiqviseldkl Kiss
agyT ibom,E
i e9z6 k6nYwezet6.
1,sel6-testiietl tagSakiz l6f6

polgAmesterjavaslatottesz a

8.(VI.10,) dnkormdnYzati

elfogadisa
2. 6voda kiilts6gvet6s6nek
3. A csalidsegites 6s a gyermekj6l6ti szolg6ltatSs
vdltoz{sainrkmegt6rgyal{sa

16. janudr l-j6tdl hatilyos

4. Egy6b aktuilis iigyek
- Sportegyesiilet
timogat6sa
- Lomtalanitisr6l tijgkoztat{s
- Jutalmazisok
- Pet6fiutcai buszmegtll6javit5sa
Kip'risel6-testii
Miriakdlnok KazsdgOnkntmdnyzatdnak
alAbbi hatArozatot hozz4:

6 igen (egthangi) szaNazattalaz

hatirozat
61/2015.(X.12.)
Mririakrilnok Kdzsdg Onkormrinyz
okt6ber12-i iileseneknapirendjetaz

Kdpliseld-testiilete a 2015.
iak szerintfogadjael:

1. Az iizletek djszakai nyitvataltas rendj616lsz6l6 4/2008.(VI.l0.)
i kezdem6nyez€s
rlzati rendeletm6dositesa
iinkormrfu
el
2. Ovodak<ilts€gvetesdnek
2016.jaru6r 1-jdt6l
szolgeltat6s
gyerme(61
6s
a
3. A csaledsegit6s
hatAlyosv6ltozisainakmegtergyaHsa
4. Egy6baktuflis ngyek

NAPIRENDI PONTOK MEGT

ALASA

l. Az iizletek 6jszakai nyitvatartisi rendj6r6l sz6l6 4/2008.(VL10.)iinkorminyzati
lakossdgikezdem6nyez6s
rendeletm6dositdsa

Dr. T6ris6n6Gisprir Emma polgirmester:Osszefiigga zdrt iil6s napirendipontjevaloz a
az
itt kell utalnunkarra is. A testiiletmegismerhette
ei6rr mindenk6ppen
kezdeln6nyezds,
kiiztiik
anyagotds a lakossdgibeadvriny, melyet tttbb, rnint lo0 erinberin al , rgaz vannak
otjaiot is, akit a tt.lle€vtlket mdgnemtitlt6ttdkbe.Atadoma sz6tejegyz6urnak'
szerint'ha az iizemeltet6egyszertflldpi a
dr. Krinitz P6ter: A jelenlegi szab6lyoz6s
a nyitvatart6salkalmi
id6t, ;kkor 6 h6napignemkaphatengeddl)-t
nyitvatartAsi
megengedett
rnelhoiszabbitrisrira.Konkr6tanegy olyan kereskedelmiegysegvan jelenleg' ahol ez gondot
ds fgy l6tom az i'izemeltet6
jelit. tz a hat h6naposszabrlym6jus l-je 6ta alkalmazaEd6
az6tanagyobbfigyelmet fordit a nyitva tartiis betafiiisitua'azonbanm6gisel6lbrdult az elmilt
id6pontot Mivel a tddgyel6
f6l 6vb; ket a-ltalommal,hogy ti116ptea megengedett
ir6nt
keresztiil ez dszlelhet6,az alkalmi nyitva tartds meghosszabbites
kamemrendszeren
ez
megfellebbezte'
hatarozatot
benyljtott kerelmetel kellett utasitanom A m6sodik elutasil6
hataLyos
iitg. napirendi pontja. A hat h6nap csak decernferbentelne le, addig a
1"r, u
"6rt
rendeletszerint nem kaphit engedellt. A lakoss6gibeadv6nyan61sz6l, hogy az erintettek'
enyhiilneA
ha ez a szigorriszab6lyoz6s
jemaki sz6rakoz6helyte
szeretn6k,
akik vendegkent
testiiletnek-merlegelniekell, hogy korabbannern tul szigoruanszabllyozla e a nftvatatasi
6rdeke,akit
egyrdszr6la kdzvetlenszomszdd
i(€t drdekfesztileglnndsnak:
id6 korl6tozAs6t.
6sa
ma$esztott a kercsked6
egysegejszakainftva tartasa,
zavara vend6glet6
nyilvanval6an
a
mikdzben
iizemel,
vend6gek6rdeke,akik arla hivatkoznak,hogy a kocsrnamar r€g6ta
lehet<isdg
csakf616vekdltiizdttide.Hivatkoznakarra,hogy nincsmdssz6rakoz6si
szomsT6d
elmenni
helyben
ludnak
itt
a falubandsa sziil6kis jobbandriilnek,ha a gyermekeiklegalibb
pedigdrhet6enazt
menniiik A keresked6
valahova6s nem kell ehhezMosonmagyar6vdna
bev€tele'
komolyabb
6s
igazabdl
azepiiletfelirjitesAba
hogysokp6nztbefektetett
hangoztatja,
sziimazik. Ha testiilet fgy ddnt' hogy a jelenlegi
ur uitutil rendezvdnyekb6l
"ruf
szabdlyokatenyhiti, akkor ddntenikell arr6l is, hogy ez mikofi6l alkalmazhat6'
mindenLimegismerhett€'
Dr. T66s6n6Grispir Emma polgirmester: A rendelet-tervezetet
Ogy v6lem kompromisszumoimegokldssziiletne'ha ezt elfogadjuk,mivel az alkalmi
kittdtt maradna6shavi egy alkalomra
tovribbrais engeddlyhez
id6 hosszabbitds
nylivatart6si
v;16 korliitozris is megmaradna,csak a hat havi eltiltes enyhiilne a teryezetbenfoglaltak
hatalybaldpdsdtkdvetdenbenyijtottkdrelmekesetdnajegyz6mir az rij
szerint.A m6dosit6s
szerintjiirel. Ez igy lehets6ges?
szabalyok
dr. K-rinitz P6ter: lgen. A megtagad6haterozatbannern arr6l rendelkeztem,hogy
id6pontrandzvetagadtam
csaka konkrdtszeptemberi
nem tarthatrendezvdn)'t,
decemberig
tullep6stiirt6nt'Ha a
beliil
hogy hat h6napon
meg a hozz,ijdrul,st,alaava16hivatkoz6ssal,
m6losit6 rendelethatalybaldpdsdtkdvetdennyirjt be kdrelmet'akkorazt mfu a^ mit az ii
szabrilyokszerint kellene elbir6lni, ami kevesb€szigoru Felt€ve' hogy a javaslatban
foglaltakata testiilet elfogadja.
Dr. T66s6n6G6spir Emma polgdrmester:Ana hivniim fel m6g a figyelmet'hogy a
alii esnek.Ezeknem szemitanak
tenezetbenvannakkiemeltiinnepek,amik m6s megit€16s
bele a havi egy alkalmaskorliitozasba6s ilyenkor n6gy 6l6ig lehehe nyitva tartani'
Szilveszterkor,vagy egy-egy eskiiv6 esetdnp6ldriul nem vrlrhat6 el, hogy a vend6gsercget
hajnali k6t 6mkor hazakiildj€k. Ha nincs tijbb kdrd6s, akkor javaslom, hogy ddntsiink a
rendeletm6dosit6sdr6l.

M{riak6lnok Kiizs6gOnkorminyzetinak Kdpvis d-testiilete az iizletek 6jszakai
0.) iinkorminyzati rendelet
nyitvatart{si rendj6r6l sz6l6 4/2008. (\rI.
(X.
i rendelet6t6 igen (egyhangir)
m6dositis{r6l sz6l610/2015' 13.)ij
szavazattalmegalkotta.
etfogadisa
2. Az 6voda kiitts6gvet6s6nek
Dr. T6is6n6 G{spir Emma polg{rmester: A kipviseldtestiiletmost kapta a kez€bea
ez, meft az O\oda szeptember1-161kiilttn
t"616 itutot. Aidrt sztiksdges
kitltsdgvetdsr6l
is ki kell vdlnia
van 6s ezAt a Fdlts€gvet6senek
intdzidnykdnt miikiidik. kil<jn sz6mlasz6ma
b+etelek ldthat6ak'eztaz dsszeget
A kdltsdgvetesi
elemikiilts6gvet6sdb6l
az dnkormAnyzat
tesziki, ugyanngy, ahggya kiadisi resztis A
az allamit6mogatds
szinteteljeseg6sz6ben
a szemdlyi
annakbegfelel6en,amemyi
a ki.ildnbiizdk6lts6geket'
penztigyesiink'szdtosztotta
ezt M
Ugyan
megerkezik
ho?zank.
jelegi kiadasokra6s a dologi kiad6sokraa kincsttut6l
i;".r!g"t u kiad6sioldalra is betervezteKdrdezema kolldgan6t,hogy van-ekieg6sziteni
\ al6ja?
kdltsegvetesbe
Kiss Ber[adett: Az 6llami timogatris8 021 eFt' az ercd+tidnkorm6nyzati
eft a pdr dologikiadristeldirdnyzat
bennevan az 6vod66is. ezdrtonnankell itcsoportositani
m6dositessal.
tagjait. ha

Miriakalnok Kdzsig Onkarnanyiatdndk KAp''iselilestiilete a
MtifiaWlnoki Csicsergd6toda 2015 &re vonatknzdkoltsigvetisit az
fogl,ttIak \:e r inI elfogali a
e16ren vt d
"
"bcn
A KipNisel'-testiilet felkiri a jegtzdt' hogy az jnkormAnyzat
kail:'j,
Agvetisi t t'izsgdtja feliil ts a\e nnyiben eI6ir'inyzat m6dosiIds
sziikstgesa tendelet'm'dosifist a \Apvisel1-testiilet soron kbvetkezd
Mftrc kisz[tsee16.
Kipvisel'-testiilet+ 6 igen (egthangu)szavazattalaz
Mdriahilnok Kozsig Onkotmdry,zatdnak
hozza:
alAbbihatdrozatot
62/2015,(X.12.\h^t6roz^t
M6riakrihok Kdzsdg .Onkormdnlizatrinak Kdpviselii-testiilete a
az
M6riakrilnokiCsicserg6Ovoda2015 €we vonatkoz6kiilts6gvetes6t
foglaltakszerintelfogadja.
el6tedesztdsben
A Kdpvisel6-testtiletfelkdri a j€1gyz6t,hogy az dnkom,rnyzat
vizsgalja feliil ds ar ennyibenel6iranyzatm6dositiis
kijlts6gvet€sdt
soronkdvetkez6
a Kldpvisel6-testiilet
sziiks6ges
a rcndelet-m6dositast
iildsdrek€szitseel6.
Dr, T66sr6n6G6sp6r Emma polgiirmester:Diinteniinkkell az ugynevezettiskolaorvosi
feladatok ellatAsdr6lis. Ezt ugyanis a mai napig dr' Kisq BeAtal6tja el' aki a telepiilesen

kor6bban helyettesit<ihriziorvos volt. Dr' Porp6czy
feladatot, dr. Kiss Be6ta pedig szabadulnat<ile.
rendelkezik,mivel a tagiskola6s a
Mosonmagyar6vdr
i6t6l Mfuiakahok Kiizsdg Onkormri'nyzatalenne a m
finansziroz6stmi igdnyelndnk,de a doktom6 rdsz6rc
6 Htja
alapj6ntdnylegesen
hiszena szerz6dds
dsszeget,
javaslata kdvetkez6:

hdziorvosunkvdllahd a
miikitddsi engeddllyelmost
eddigodatartozott.Januer1i enged€lyjogosultja. A
la alapj6n kifizetndnk a teljes
majd a feladatot. A hat6rozati

k
Kepvisel'-testiilete
Onko
Kaizs1g
alapellitdsr6l
felhatalmazza a polgdtmestefi, hogt az egdszsigiigti
M.ifial<lilnok

sz6l62015.dvi CXKII. tdndnY5. $ (1) e) pontjdbanmeghdturozott
iskola-egdszslggyi ellitds biztositd cdljabdl Dr. PorpaczyKtisztina
i:feltArclekmellett:
hdziorvossalszerz6distkdssdnaz

- A szetzdtlis 2016.jan*lr 1
hatalyba is hatdrozatlan id6re
sz6l.
Vtiros
Mosonmagyttt'ovdr
- Egtidejfrleg
a
ke
intizkedni
0nkorminyzata altal Dr. Kiss B itdlal megkbtdtt megdllapodds

.felnonddstirdl,rag) megsziintetisdrdl
engeelilYuk
- Az egdszsdgtigti szolg.iltqt
is nikodisi
jewikr;l
sz6l6
i
szahnoi
nyilvannnasar'l, r)alarni t az egt
szami melliklete alaPjAn a
2/2004. (n. 17.) EiiM rendelet
i szahna k6dja: 6306,
megtillapodds tLirg)dt kipez6 egA
: iskola-is ifi usligonos
megneveztse
- A feladat elldttisdval
finanszirozasi megdllapodastaz
meg.
- A feladat elldtdsiafi kaPott eg

egdszdbena feladatot elllit6 oruost
keII riszire kilizetni.

a mlkiidisi

engeddlyt is a

rmAnyzotsze%imeg, illetue kdti
fnanszirozris teljes
eti meg. melyet szitmlu alaPjdn

A kiprisel6-test let.felkiri a jegtz6t a szetzddds el1kdszitislre is az
eg/i.b e hatarozat vigrehaitdsdhoz sziiksAges fe ladatok eIldtdsAra,
a sz ksiges j ognyilatkozatok
torabba felhatalmazza a polgdnnes
megtitel,ire.

Felells; dr. Krdnitz Peteljeg)zd
31
Hatdfid1:2015.december
ak Kdpvisel6-testii
Mririaktilnok Kbnig OnkormAnyzal1fi
alAbbi hatarozatot hozza:

6 igen (egyha gt, szavazattal az

63| 2015.(X.l2.l h,tiroz^l
atanak Kdpvisel6-testiilete
az eg€szs6giigl alapelldtisr6l
(1) e) pontj6banmeghatarozott
Dr. Porp6czyKrisztina
c6lj6b61
ell6t6sbizto
iskola-egdszs€giigyi
mellett:
feltdtelek
alA
bi
kdssdn
az
hriiorvossalszerz6ddst
- A szerzdd€s
2016.janufu l napjenl6p hataiybads hatarozatlanid6re
sz6l.

Kdzseg
MrriakAlnok
felhataknazzaa polg6rmestert,ho
sz6l62015.€vi CXXIII. tijrveny 5

- Egyidejiileg int6zkedni kell
OnkormAnyzata Altal Dr. Kiss
felmond6srlr6l,vagy me

a

Mosonmagyar6v6r V6ros
megkitttttt meg6llapodds

- Az egeszsegiigyi szolgrltato ds miikdddsi engeddlyiik
gyi szakmaijegyzdkr6lsz6l6
nyilvrintartdsriLr6l,
valamintaz
szlimri melldklete alapjAna
2DOO4. (Xl. 17.) EiiM rendelet
megrillapod6s tArgy't kepez6 e
iskola-dsifi
megnevezdse:
- A feladat ell6tasaval kapcso
finanszirozrisimeg6llapodestaz
- A feladat ell6t6s6ertkapott
egdszebena feladatot el16t6orvost
kell rdszdrekifizetni.

i szakma k6dja: 6306,
a miikiidesi enged6l).t 6s a
t szerzi meg, illetve kdti
finanszirczas teljes
meg, melyet szdmla alapjdn

a szetz6desel6kdszit6s6re6s az
A kdovisel6-testuletfelkdri a ie
egyeb e hat6rozat \'glehajt6s{hoz sztiks6ges feladatok ell6trisir4
a sziiksdgesj ognyilatkozatok
tovibb fellra'lalmazza a

Feleliis: dr. Kr6nitz Petetiegy6
Hatdrid6:2015.december
31.

3. A csalidsegites6s a S/ermekj6l6ti szolgiltat{s
ydltozfsainakmegt{rryal{sa
Dr, T6is6tr6 Gdspir Emma polgirmester: A na
kepvisel6-testilletmegkapta.Van-e valakinekk6rddse,

16. januir

1-j6t6l herdlyos

pontnoz az el6tedesztdst a

?

Komka Tam6s: J6l erbm,hogy az egyhiaatnem engedi?

6rtnem?

dr. Kr6nitz P6ter jegyz6. Ezeket a kiitelezii
alapjrinnem lehet
intdandnnyel megkdtdtt meg6l1apod6s
kapcsolatosnagy vihafi
ehheza hfui segitsegnyrijttissal

ell6tdsokat most miir egyhiizi

Koribbataz
Dr. Tdrs6n6Gdspir Emmapolgdrmester:
elvEgz€s5'n kiemelt normatfv6banrdszesillt nagyon
formrici6hoz,mert az 6llami trimogatrtsm&tdke
mes ezt a kitdtelt is beletettek.
K6rem a kdpvisel6-testilet tagjait, ha egyetertenek
jelezzdk.
kezfelemeldssel

sitani. Lehet, hogy kdze van

baptistaiigynek is.

bizonyosszolgiiltatisoknak
azert csatlakoztakaz egyhiui
volt, abin megszijntettdk,most
alabbi hatdrozati javaslattal,

Kipvisel6-testiilete g)
janwir
1161
a
csalddsegitis, illene a
2016.
hatdroz, hog/
elldtdsdt
a
germeftj'l'ti
szolgdltatdsi feladatok
Mosonmagtmbtdr TdtsAgiTdls lds itjdn biztosila.

Mdriafuilnok Kbzsig

A Kep'isel6lestiilet

d,nftserdl
irtesitse.
Felelds:Dr. TdndndGdspdr
Hatdridq:2015-ohbber31.
Mdr iahilno k Kazsdg Onkotmdnyzatdnak KAp', iseI6-tes
aldbbi hatdrczatothozza:

a polgqmesteri

Tirsigi

nirsul1s

hog)

ehdket

polgirmester
6 igen (eg)hangi) sza'razattalaz

h^tfrozet
6412015.(x12,\
M6riak6lnokKdzsdg
)zat Kdpvisel6-testiilete igy
janu.ir
illewe a
l-tdl a csalddsegitds.
hattuoz,hogy 2016.
gyermekj6ldti
szolg6lt
Mosonmagyar6vrirTdrs6gi

eIl ^At
feladatok
irtj6n biztositja.

a polgarmestet, hogy
A Kdpvisel6-testiilet
ddntds&61Mosonnagyadva.r 6rsdsiT6xsuldselndket&tesitse.
Felel6s:Dr. T66s6n6Gdsp6r
2015.okt6ber31.
Hatituid6:

polg6rmaster

4, E$6b rktuilis ti$rek
- Sportesresiilet t6mogal6sa

Dr. T66s6n6Gdspir Emmapolgfrm€ster:Mdr tavalyis

volt, a hicsui futballm6*6zes

szedjenekbeldp6jegyet,majd az
ia az ott kiesettpdnziisszeget.
NeuberyerAttila jtut itt ds k6rte, hogy hasonl6ana l4-es evhez a jegyszeddstezen
itnkormanyzatt6l50 eFt kiilitn
alkalomkor sem csiniiltiik meg 6s a kies6 bevdteliik miatt
siiletnek.
Urnogatdstkdmek.Azt gondolom,hogy ezt adjuk meg a S
itt zajlott a faluban,akkor is, ds az iddn is k&tem, hogy
ijnkomdnyzat t6mogalask€ntsegilsdgetnytjt, illetve

K€rem a kdpvisel6-testiilettagiait, ha egyet&tanek
kdzfelemcl6ssel
ielezzdk.

alAbbi hatarozatijavastattal,

Kdpvisel6-testiiletea 2015.efi
terhdre a Duns Menti TSZ.
kalts'gvetis'nek dltqldnos tartql
', Mosowdr t 22.)
sponkat Mdriakilnok (9200
elherezisfr civil szervezetreszdte 5 000,- Ft ,rissza nem t6r[tend6,
mflkaddsi cdl tdmogatdst ny jt. A Mpvisel6-test let felklri a
gondoskadjon.
polgdrmestert,hogr'a tdmogtds dtut

MdrialuilnokK1zsdg6

Mdr ialuilnok Kbzsi g Onkor mdnyzatdnak K elni seI6-testfrIet 6 igen (eg)hang, szavazqttala2
aldbbi hatdrozatothozza:

hatdrozat
65/2015.(X.12.)
a 2015.
Kdpvisel6{estiilete
MdriakdlnokKdzsdg
terh6rea Duna Menti TSZ.
€vi k6lts6gvet6s6nek6ltalenos
, Mosonv6rft 22.)
SportkdrMAriak6lnok(9200 M
elnevez6siicivil szeryezetr6sz€rc5 .000,- Ft visszanem tdritendd,
kdpvise16{estiiletfelk6ri a
miikijddsi cdlir t6mogat6st nyijt.
l gondoskodjon.
polgtum€stert,hogy a tAmogatis6tu

- Lomtalanit{s16ltij6koztatis
Dr. T6ris6n6G6sp6rEmma polg6rmester:Lezajlotta I talanitAs,780 eFt-ot fizettiink a
a lomtalanitesnal
i segitsdget,
a
megszeNezte
Az Ovoda,,majdnem"
lom elszAllitasAdrt.
jelentkezett.
Az Alkufer
tisszesen3 sziil6 - akiknek ezutonis kitsziinjiik a
a vas es az
214
eFt
t,
a
szAr'ti
ki6lli
kisz6mitottaaz elszallitotthullad6kmennyiseget,
szriml6jrirautal az Alkufer.
elektronikai hullad6knak az dsszege,amit az iinkormdn
ogy
a lomtalanitesb6lbeerkezett
de aztmondtuk,
ez lejdnnea 780eFt-b61,
Nolmlilisesetben
ajrinljukfel. A 214 eFlot M iakdnokKtjzs€g Onkomanlzata
p€nztaz 6vodaalapitwinyrira
Lijlts6gvet€siszimlejiir6l az ovoda alapitv6nyinakegy ne Iapodeskeret€b€nfo&iuk utalni.
ezt kell gondolnwtk,mert az nem
a jegyz6 ur elkdsziti.A tov6bbiakban
A megrlllapoddst
lneg felaj.inljuk,de a sziiltik
dolgoznaka p
jada, hogy a mi munkasainkreggeltdl-estig
volt gond.
nem teszn€khozzii,tiszteleta kiv€telnek.Kor6bbanebb6l
tagjait, ha egyetdrtenek
Kdrem a kdpvisel6-testiilet
jelezzek.
kdzfelemel6ssel

alabbi hatArozati javaslattal,

Kdpfisel6lestiilete a 20I5. aNi
Mdriakdlnok Kdzsig
dre a "Gizenguz"Alupinany
ki;ltstgvetisinek ibalanos tartalika
civil szemezetrd;zdre
lne'tezlsfr
(9231 Mdrialallnok, Petdii utca 3.)

214.000,-Ft |isszanem tlritend6, ikbdisi cdlli t6hogafist nyij| A
mogatas
tert, hog) a
bipriselilesti.ilet felkiri. a
dtutaldstir6I gondoskodjon.
Mdr iakdlnok Kdzsig Onkormdnyzaldnak Kipvisel6-tes
aldbbi hatArozatot hozza:

6 igen (egyhangu) szavEattal az

hatir ozat
6612015.(X.12.)
a 2015.
Kdpviselb{estiilete
Mdriakriinok Kdzsdg OnkormAnyza
terh€re
a
6ka
"GezengtLz"
6vi kdlts€gyetes6nek fltalanos
Alapitvdn) (9231 M6riak6lnok. P fi utca 3.) elnevez6stcivil
nem td tend6,miikiid€sicdlu
szervezetreszere214.000,-Ft vis
tlmogatdstnyujt. A kdpvisel6-testii felkeri a polgarmestert,hogy a
gondoskodjon.
rtutalasdr6l
tAmogatds
- Jutalmazisok

€rkezttnl, amilehet,
kerd6s€hez
A jutalmazaso
GispdrEmmapolgdrmester;
Dr. T6ris6n6
hogykorainaktiinik, de a pdnziigyivonalonilyenkormar

a teend<ik.
A 2015.dvi

jutalom a kttztisztvisel6kneka kdzds iinkomAnyzati hivatal katltsdgvetdsdbdlkefiil
kifizet6sre.A kdziis iinkormrlnlzati hivatalnakjelenleg 20 I eFt megtakarit6savan, ami
nemfog elfogynidv vdgdrem€gakkor sem,ha a kdvetkez6iutalmak kifizetdsrekeriilnek A
meghatarozza,Nekiink a
jegyzti ur hat6skijrc,hogy a jutalmakat szemdlyre
jogkiiriink addig terjed, hogy az 6 altala javasolt

itnkomAnyzati hivatal kiiltsdgvet6s6b6lrnegsza\azza.Ez
Tibom6,PausitsAnik6, Kiss Bemadettds a jegyz6 ur
Tiszt6nl6tszik, hogy a penziigyi felt6telekmaxima[san
egyeshivatalbaneztmeg€rdemlik.
Kdrem a kdpvisel6-testiilet tagiait, ha egyet&tenek
jelezz6k.
k€zfelemel6ssel
Mdriakdlnok Kbzsig
eg)et4fi azzal, hogy a Ha

Mdriak1lnoki Kirendehsi gln
jutalnazasiira1.491.63.1
Ft 6
nyzardnak Ki pv i seId-etr ii
V driakalnok Kbzri g C)nkormd
al 6bbi hatdrozatot hozzct:

a kdpvisel6-testiilet a kdziis

p6nzkeret1.494.631Ft, Nagy
zid6 aninyos jutalmab6l 6llna
hozzii 6s a l6nyok is minden

alabbi hatrirozati javaslattal,
anyzatlinak Kipvisel'-testillete
Kiizds AkkormAnyzati Hivat1l

9oz6 kdztisztvisel6kis a iegtzd
kerilljiin sor.
6 igen (egyhangi) szarazattol az

h^t6rozat
67I 2015.(X.12.)
Kdpvisel6{estiilete
Kdzds Onkomdnyzati Hivatal
egyetfr azzal, hogy a Hal
kiiztisztvisel6k6s a
dolgoz6
M6riak6lnoki Kirendeltsdgdn
kediU6nsor.
jegyz6 jfialmazis6ta 1.494.63 Ft ijsszegben

Mdriakalnok Kdzsdg

Dr. T6ts6n6 Gisp6r Emrna polg6rmester:A
jelenti, akik az 6nkormiinyzattalmunkajogviszonlt l6tesit
Katalin6sMark6Csaba,tovdbb6SzdpndCsiirg6Csilla.
Kdrem a kdpvisel6-testiilet tagiait, ha egyet&tenek
jelezz€k.
k6zfelemel€ssel
Mariakalnok K'zsig On
egtetirt azzttl, hogt az

irdnyuli jogviszonyban dll
polgdtmester jutalmot dl
testi;let az dltollinos taft4
j utalomkeretet biztosit.
Miriakalnok Kbzsig Onkort dnyzatdnakKApvisel'-testtil
aldbbi hataroz.ltothozza:

a kdvetkez6 csoport azokat
lde tartozik Majom€ Nagy

aldbbi hatrirozati javaslattal,

tyzatd ak Kdpt'iselq-testiilete
manyzattal mu kar'gzAsre

fizikai

dolgoz6k rlszerc a

neg. Ehhez a Kdptisel6'
terhdre 860 eFt dsszegl

6 igen (eghangi) szavazattal M

hatirozat
68/2015.(x.12.)
Mii'riak6lnok Kiizsdg
egyetell ^zzaI, hogy M
irrinlul6 jogviszonyban

Kdpvise16-testiilete
anyzattal munkav6gzesre
fizikai dolgoz6k r1szere a

porgarnesrerjutalmat Allapition meg Ehhez a Kdpvisel6testiilet az dltald'nos tartaldlr terhdre 860 eFt ijsszegri
jutalomkeretet
biztosit.
janurlrbanrhriregyszertArgyalta kdpvisel6RuzsaIstvin Jdnos:A polgamesterjuta1m6r6l
akkor
volt sio. A polgiirmesterasszony
3Oyo-oselteritesdrdl
testiilet,amikora polgArmesterek
o/o-os
ami
a
vonzateval,
annak
es
elteritdst
azt nyilatkozta,hogy nem kiv6n a 30
kdlts6gl&itesreis kiterjed 6lri, mert int<6bbmajd €v v6b€n n6zziik meg, hogy mennl
p6nziiik van, n€zziik meg, hogy milyen munkdt vdgzett 6i annak tiitr6ben hozzuk meg a
javaplomn6gyhavib6mekmegiblel6
kapcsol6d6an
di;nt6.iink"t.A januririmegallapodashoz
jutalomrnegdllapitdsal.
ajsszegu
Frauhammer J6zsef: Szerintemjogos a n6gy honap' m
azoknak egdsz 6vben felveszik ezt a p6nzt, ha van, ha nincs

akik megkaptAka 30 yo-ot,
kerct.
a szarazdsniiltartdzkodni

Dr. T6risrin6GrisprlrEmma polg6rmester:Kdsziindma
tagjait,ha
fogok. Kdrem a kdpvisel6{estiilet
jelezz6k.
kdzfelemel€ssel

az al(kbi hatfuozatijavaslattal,

MdriakAhok Katzsag
T,jds6ni Gdspar Emma

6nak Kdpv i se16:es tiilete dr.
lgirnestert kivatd munkaja

elismerisektnt

negyhari

ill

jutalornban rdszesiti.A
Ahaldnos tartal'k terhare
abolgArmestelt a
alii sara.
Mdriakalnok Kdzsdg Ankormanyzatdnak Kipttisel6'
az abhbi hatAlozatothozza:
tr:tltarzkodAsful

inyinek megfelel6 bsszegii
l1-testiilet a .iut.rlomforras.it az
a ds felhatalmazza az

il

sz6l6 dokumentumok

ete 5 igen szavazaftal is

I

hatirozat
69/2015.(X.12.)
M6riak6lnok Kdzs€g
T66s6n€ GaspAr Emma
elismerdsekdntndgyhavi
jutalombanrdszesiti.A
altalanos tartal6k terh6rc
alpolgarmestert a jutalmaz

yzat6nakKdpvisel6-testiiletedr.
grirmestert kiv6l6 munk6ja
megfelel6 ijsszegii
ld-testiileta jutalom foflisdt az
iztositja 6s felhatalfiTazza az
sz6l6dokumentumokaliirasfua.

l€pcs6t €pitenek,
majd egyszer,ha Glujitjuk, szep burkolatot kap. A
azott
betonoznak,ami titbb okb6l j6, eglrdszt a biztonsAgosfel 6s )iutastsegitiel6,m6srdszt
v6ge
a
szikkaszt6
a
lefoly6 vizet alul egy elfoly6lciba gyiijti 6ssze,ennek a
a szikkaszt66rokba.
hengerbe6! veget.Teh6t aviz Nn aj{rditra iimlik, hanem
Egyebnapireldi pont nem volt, igy a polgdxmcsteraziilest

|i.u\"}i/,,i

C
Dr. T66s6n6

