legyz6kdnyv
K6sziilt: Miiriak6lnok Kdzsdg onkorm6nyzataKepvisel6-testiiletdnek2016. februir l5-6n
16.306rai kezdettel Mririakrllnok,R6k6czitt 6. szin alatt - megtartottnyilvAnosiildsdrijl.
Jelenyannak:
Dr. T6iis6n6G spat Etr'.,€ polgtimester, RuzsaIstvrn Jiiarosalpolghrraeste4Frauhammer
J6zseq Giczi Ldsz16,Hochleitnem6 Lakner Agnes, Julxtsz L,ircly, Komka Tames Istvdn
kipvkeldk; Polreisz Gydrgyi Eva 6vodavexel6;Kiss Bemadett gazddtkoddsi figint6z6;
HammerlFrigyesndSzocitilis Bizoflsdg kiilsf tagjai dr. KfinjtzP'ter jegz6; Nagy Tibome
jegadknnywezet6.
A polginnester ajelenl6ti iv alapjdnmeg6llapitja,hogy a K6pvisel6-testi et 7 taClakijziil 7 f6
megjelent, igy oz iil6s hatdrozatkipe.r, azt megnyitja. A polgamester javaslatot tesz a
napirendre az al6bbiakszerint:
l. Az Onkorn6nyzat 2016.6vi kdlts6gvet6s6nek
elfogadisa
2. Etkez6sit6rit6si dijakr6l szdl6iinkorminyzati rendelet megalkotisa
3. Tdj6koztat6 ij lak6telkek kialakitisfval kapcsolatoselk6pzel€sr6l
4, A helyi addkr6l sz6l6 iinkormfnyzati rendelet hdziorvosok ad6mentess6g6vel
itsszefiigg6
mddositdsa
5. A polg6rmester2016.6vi szabadsdgoldsi
terve
6. Ery6b aktuilis iigyek
- Rendezdsi
tervm6dositdsrdlsz6l6rendeletelfogadrsa
- Ovodavezetrii
dll6shelyrepilydzat kiir{sa
- A nemzetis6gi itnkormrnyzattal kittattt eg/iittmffkiid6si megdllapod6s 6ves
feliilvizsgdlata
- T6i6kozt^16^z egaszs6gcentrummegval6sitrisrivalkapcsolatospilyfzati lehet6sEgrdl
MdriakalnokKbzsdgOnkormdnyzatdnqk
Kdpvisel'-testiilete7 igeh (eg)hang| sztvazattqlaz
aldbbi hatdrozatot hozza:
6 120| 6,(1.15.\ h^tir ozat
Mrlriakalnok Kdzsdg dnkorm6nyzatanakKepviselti-testrileb a 2016.
februdr 15-i iil6s6neknapirendj€taz al6bbiakszerintfogadjael:
7. Az O*ornri.l]'yzat 2016.6vi kitltsdgvetds€nek
elfogad6sa
2. Etkezesit€ t6si dijak6l sz6l6onkormdnyzatirendeletmegalkotrisa
3. T'iekozta6 n: hk6telkek kialakitdsavalkapcsolatoselkdpzeldsr6l
4. A helyi ad6k6l s2616 dnkomrinyzati rendelet hraiorvosok
ad6mentessdg6vel
dsszeftigg6m6dosiLisa
5. A polg6rmester2016.6vi szabads6gol6si
terve
6. Egydbakuilis igyek

NAPIRENDI PONTMEGTTRGYALASA
1. Az Onkormdnyzat2016.6vi kiilts6gvet6s6rek
elfogadisa
Dr. T6is6n6 G{spir Emma polg{rmester.: Az el6terjesztdsanyaget a k€pvisel6-testiilet
megkapta,szeretn€mmegkdrdezni,hogy volt-e mindentinek ideje az attekintdsdre,ha igen,
nem kell soronkdnt v6gig olvasni. N6h6ny dologra szeretndk kit6mi, utr{na mindenki
elmondhatjajavaslat6t, 6szevdtel6t. A kor6bbi 6vben m6r beszdltiiak a feilesztdsekkitzdtt
an61,hogy a Pet6fi 6s R6k6czi utca mindket oldalin a j6rdrikar kellene felujitani, illetue rij
jtudaszakasztdpiteni. Lithattik az el6terjeszt€sben,
hogy ez IIem szerepel.Az elk6pzel6sern
az&t alakult igy, 6s kerem ehh€za meg&t6siiket,mert az iparijzdsi ad6 bev6teliinkaz ismert
t€nyek tekintetebennagyon minimrilis lesz. Ket nagy vrillalkoz6nk kitziil az egyik nem
mtktjdik, 6s arrlig az nj tLrlajdonosnem kezd el termel6 beruhizist folJtatni, addig oruran
bev6teli.lnknem v&hat6, a mAsikjelent6sv6llalkoz6pedig os6dbement.A p6nzk6szletiink50
milli6 fodnt, ha dner6b6l, p^lyAzati fotrds ndlhil nekil6tunkjArd6t dpiteni, annak az lesz a
vege, hogy nem marad pdnziink a jdv6 €v v6gdre.Arra kertem a hivatal dolgoz6it, sajdt
magamds a kdpvisel6-testiiletetis, hogy dnmdNdkletettanrisltsunk.pr6b6liunk mes azoka a
leheldsdgekefokuszdlni.ahol rimogatasmellenpdlyrzhaturk.illetve minim6listinrdsszel
tudunk eredm€nlt felmutatni. 2019 m€g nagyon messzevan, a gazddlkodrisilehet6sdgeink
dwtll €we vriltoznak,egy rdszr6l a helyi ad6, m6srdszr6laz iilarn finanszlrozis mdrtdkdnek
kitdve, ezAt ana kdrema testiiletet,hogy aj6rda fe1tijit6s6r61
ebbenaz 6vbenne ddntsiink ds
pdnzt.
erre ne kiiltsiink
Ami betervezdsrekeriilt a fejleszt6sekkdzdtt az egy rij orvosi
rendel6nekaz epftese,100 %-os 6llami t6mogatissalval6sulhatmeg, egy teriileti operativ
progmm nevii palyizat eikeszftesevel.A v€diindi szolgalat€s az owosi rendel6 egy helyen
lehetne.EIIe mrir dvekkel ezeldtt elkiildnitettiink egy teriiletet, int6zm6nyi tjvezetethoztunk
ldtre, a J6kai utca ds a Kossuth utca sarlcin a templom mijgdtti dszen. A bitorzrt es az
eszkdziik majdnem mindegyike rendelkezdsre6ll, a 80 milli6 forintot nem kell az
dnkormrinyzatnakel<iremegfinanszirozni,kdzbeszerzdsieljrirris keretdbenolyan vrillalkoz6
adhatjabe az fuaJ|rla/,tlt,aki kdpes€s tudja is ed a pilyiaalot negfinanszirozni ds, amikor
megdpiil,a temogatisi dsszeget6 kapja meg. Lehet6s6gsz€rint,szereto€m,ha trimogalrllika
park felfjitdsr4t,abbaa pilyaztbalafiaznabele a parkol6 megdpitdseis, ilyen m6doncsakaz
6f6t kellene az dnkormAnyzatnakmegfizetni. A parkol6rameg6rkezettaz €pitdsienged6ly,8
paxkol6 keriil kialakit6sra a mozgass4riilt parkoloval egyiitt. Ami m6g bekertilt a
kiiltsegvetdsbefejlesztdsk€nt,az a Malomdiil6ben az Amika ds 6zike utca feltjitris6nak a
60 %-a. Ennek a kdt utcanak a kdpviseliii jrlrtak ndlam, hogy szerehdk a felujitdst malt
aszfalttal,a 40 Volakoss6giit esztv6llalt6k. Mrircius vdg6redsszejdna p6nz ds nyar elejdre
az a ket it fellijftdsla kedil. A NNO-tal egyedetvep1ly|z,;tot nldjtandok be, - ha kiiresra
keriil - a I(ipolna ter fehijit6s6m, padok elhelyez6sdre,a hit kdmy€kdneka csinositrisiira.
Ehhez majd megrillapod6stkeszititnk a NNO-tal. A ker€kpdrut dnrdszdt viiltozatlanul
beterveztiik.A TOP pely4,zatokkiizil az oNosi rendel6rep6lydzwk. Az utak karbantaxtis4&4l
a kiilteriileti utak felfjit6s6ra ismdt beterveztiinl egymilli6 forintot, mint a konibbi dvekbena
gazdikkal kdzdsen megval6sitjuk. Ndmet parherkapcsolatruis beterveztiint mAsfdlmilli6
forintot, id6n mi utazunk hozz6juk. A kdltsdgvetdstov6bbi r6sze a tavalyihoz szervesel
hasonlit. LrithattA&egy rij sorbanaz 6voda b6r 6s miikiiddsi tlmog;atasit, ad az lsszegetaz
,llam nekiink 6tadja,amit mi tovabbtesziinkaz 6vodasz6ml6j6@.B6rek,jriruldkok ugyanaz,
mint a kor6bbi dvekben.A szoci6lis ell6tdsok,a civil szervezetekmiikddesi 6moga!4saaz
el6z6 dvivel megegyez<!
arrinyri,a dologi kiaddsokaz eldz6 dvi felhaszr6lrs alapj6nkediltek
teryezf"$e.Az 6vodamegjelenikkiildn az dnkomdnyzatkitltsdgvetdsdb€n.
Az 6vodavez€t6t

megkdrtiik, hogy adja le fejlesztdsi igenyet, ez szerepela megfelel6 sorokban.A bdrek
t6rv6ny dltal meghat|rozatt, Kiildnbdz6 karbantartdsi, kisjavltisi munkrik, amit az
6vodavezetdkdrt mind bekeriilt a kdltsegvetdsbe.Gyerekekutrin jr4r6 miiktid6si trimogatis,
amlt y alarntd kapunk jelen pillanatban rigl l6tszik, hogy fedezi a kdrdseket-6s
a
sziiksdgleteket.El6zetes sztunitasok szerint az dllamt6l -egkupott b€ne jA6 fimogatdsi
tisszegis elegend6lesz. 8 ezerforint/fi' Cafeteri6tterveztiinkbe az 6vodai dolgoz6keseidben
€s 10 ezer forint munkaruhapdnzt. A 8 ezer forint Erzsdbetutalvriny form,ilribantOrtdnik
6ladd$a. Szeretndmkemi a testiiletet,hogy oll6ber kdriil ndzztik meg hogy ;ll a pdnziigyi
helyzeteaz 6rodrinak a szemdlyijuttatiisokarillet6en, ds ha m6d 6s tJiretOiSgvan ia, akko,
valamilyen f_o1m{bana dolgozok kiegdszitdsbenreszesEenek. Fontosnak l61om ez,
elsdsorbana dajkrik eset6ben,akikneknagyonkevdsa fizetdse.
A k6pvisel6ktiszteletdijrit is javaslom fernlvizsgrilni.Mivel e feladatit mindenki Lrrsadalmi
megbizatdsban
vdgzi nincs lehet6sdgsemrnilyenegydbjuftatrisracsupiin a helyi rendeletben
megdllapitottasszegri.tiszteletdij kifizet€sdt ds a konkrdt kdltsdge[ ut6ragosmegtdritdsdt
en€edrmeg a Jogszabaly.Ugy v€lem a testi.ileteddigj6 munkit v6gzett,j6 az egyiittrniikddds,
mindenki a telepiildsjavdt tartja szeme16tt.A tiszteletdij mdrt6ktart6emeldserZvdnjavaslom
elismemi a kdpvisel6k munkrij6t. Eddig brutt6 12.000,-Ft, a bizottsrigi elnttktik eseteben
pedig 25.000,- Ft volt a riszteletdij.Most 22.000,- Ft, illetve 33j00,_ Ft riszteletdij
meg6llapftdsAtj avaslom.
K&em az €saev6teleket, illetve kdrem az 6vodavezet6t,hogy egeszitseki, ha valamit
kihagltam.
Polreisz Gyiirryi Eva: Kiiliiniisebb hozzif(;a1livaJ6mnincs. A fontossiigr szempontok
figyelembev6teldveldsszeA[itottamegy listit, amit musz6jmegtemi az 6vodtbarLde ;z csak
,,t0zoltris",mert dw6l-€vre romlik az 6yoda eIlapota.Fontos lenne egy 6tfog6, teljes kddi
feltijitis.
Dr. T66s6n6G6spir Emma polgirmestei: Miir miisodik alkalommalnffjtottwrk be teljes
kdrii felujiUisrap6lyrlzatot,az utols6 alkalommal,azzalaz elutasitlssal,hogy ebbenaz dvben
ismdrehen
lehetdsdg
\an a benyijtALstua.
Polreisz Gydrryi fva: Most szeptembert6lszembesilldka kdziizemi d(iakkal, mellbevrig6
szfunlakvannaka gdzra,6smdgnincsmeleg.
Dr. T66s6n6Grispdr Emma polgdrmester:Ha nincst6bb kdrdes,akkorjavaslom,hogy
diintsiink a rcndeletekmegalkotlsiir6l.
Mrriak{lnok
Kiizs6g dnkormdnlzatitrak
K6pviseld-t€stiilete a telepiil6si
k6pvisel6k tiszlel€tdijir6l
sz6l6 1112014.@.31.) iinkorm6nyzati rendelet
m6dositdsirdl sz6l6 2D016.(I1.20.\ dnkormdnyzati rendelet6t 7 igen (eghangri)
szavazattalmegalkotta.
Miriakilnok Kiizs6g OnkorE6nyzatinak K6pvisel6-testtilete az 6nkormin5,zat
2016, 6vi kttlts6gvel6s6r6l sz6ld 312016.(tt.20.)iinkorm6nyzati rendelet6t 7 iger
(egr'hatrgi) szavazattal megalkotta.
Dr, T6ris6n6 G6sp{r Emma polgrirmester: Kerem a kdpvisel6-testiilet tagiait, ha
jelezzek.
egyet&tenekaz al6bbihatdrozatijavaslattal,kdzfelemeldssel
Mrjrialailnok Kdzsdg Onknrmdnyzatdnak Kdpt'isel4-testtilete a
Mdriahilnoki CsicsergdCrrodakiiksegveftset35 504 750Ft befiteli As

35 504 750 Ft kiadAsi oldqla, az el1teieszttisbenfoglalt rdszletezis
szetint megalkotja.
A KdplJisel6-testiiletfelhatalmazza az intezmhryezet1t, hog) a
kbksegvet4sbenmeghqtdrozott el'irdnzqtok terhdre kotelezeiidget
rdllaljon.
A KAp|isel'-teshilet az el'irdnyzatok kbzdtti (itcsopottosit(isjogdt
magtinaktartjafenn.
Md.rialailnokKdzsdgAnkormdnyzatdnakK,pvisel,-testiilete 7 igen (eg)hangi) sza|azattalaz
aldbbi hatdrozqtot hozza:
7 12016.(ll.15.l\atdlrnat
Mdriakrilnok Kijzseg .Onkormdnyzat6nak Kepvisel6_testiilete a
Mdriak6lnokiCsicserg6
ovodakijltsdgvetdsdt
35 504750Ft bevdtelids
35 504 750 Ft kiadlsi oldala, az eldtedesztesbenfoglalt dszletezds
szerintmegalkotja.
A Kdpvisel6-testiilet felhatalmazza az i ezrlllenryezet't, hogy a
kdlts€gvetdsbenmeghat4rozottel6ir6nyzatok terhdre kiitelezetieset
vrillaljon.
A Kdpvisel6-testiilet az eli5iinyzatok kdzdtti etcsoportosit6sjog6t
mag6naktartja ferll1.
PolreiszGyaitgti Eya ovodwezetdelkbszbwetdyozika testiileti iilisrdl.
2. litkezdsi t6rit6si dijakr6l szril6 iinkorm6tryzati rendelet megalkotdsa
Dr. T6!is6nd Gfspdr Emma polgdrmester: Megkdrem a Jegyz(r||(,jataz el6teiesztds
ismeietes6re.
dr. Klrinifz P6ter jegyz6: Kiknldtuk az anyagot, l6thatjr{k, hogy az emelds minimrilis.
Figyelembev€ve azt is, hogy a tavalyi dv folyam6nnemvolt vAltozds.
Dr. Td6srin6Gdsprir Emma polgdrm€ster: A kitltsegvetesbena szocirilis tdmogatrissoron
hozzaad M iisszeget,ami az 611ami
t6rnogatAs.
j
Ha nincstdbb kdrdes,akkor avaslom,hogy dijntsiink a rendeletmegalkotrisar6l
Mririakilnok Kdzs6g dnkorminyzatr{nak K6pvisel6-testiilete az 6tkez6si t6rit6si
dijakr6f szdl6 412016.(11.20.)iinkorminyzati rendetetEt 7 igen (egihangri)
szavazattalmecalkotta.

3. T6j6koztat6 fj lakdtelkek kialakitrisiyal kapcsolatoselk6pz€l6sr6l
Dr. Tdisdn€ Gfspir Emma polgirmester: Az elkdpzel6sekr6la kdpvisel6-testiiletkapott
egy terkdpet.Vida Tibor a saj6t teriilet6b6l szrlnd6kozikhetven telket kialakitani, miiveldsi
6gb6l val6 kivonessal.Az elsd titemct 2016. els6 feldv vdgdreszeretndelk€szlteni.Ezzel a
hetven telekkel €s az idekdltdz6kkel biztositva l6tn6m az 6voda jdv6j€t is. Azt gondolom,
hogy infiastruktua a telepiilds ezpn t€szdn adott, rnaxim6lisan t6mogatom a Vida ur
elk€pzel6sdt.
Nem kell err6lszavazni,de a vdlemdnyiikekivancsivagyok.L a vdlem€nyem,
hogy egyriltalin nembaj, ha egy falu fejltidik.
Komka Tamdsi Blzom berme,hogy ide hozzik az oyodirbaesaz iskol6bais a gyerekeket.
Frauhammer Jdzset Pillanatnyilagminimdlis hrizhelyvan Mdriakrilnokon.
4. A helyi addkr6l szdl6 tinkorminyzati rendelet h6ziorvosok ad6mentess6s6vel
iisszefii996
m6dositisa
Dr. Tdis6nd Gfsp{r Emma polgdrmester: A napirendi pont eldterjeszt€saej egyz6 wat
Keremmeg.
dr. Kninia P6ter j€gyz6: Az el6terjesztdsbemindent leirtam. November 30-ig ki ke
hirdetni mindig az ad6rendeleteket,ez a szabitly,ehhezkdpest,decemberl-dn kaptunk egy
leiratot, hogy minek kell bennelenni a rcndeletbenannak6rdekdben,hogy a hriziorvosoknak
az ipaftzesi ad6 al6li mentessdgdt a testiilet biztositani tudja. Egy p6tl6lagos
rcrdeletn6dositrissalbeemelndnkezt a sok szdveget,ami vdgiil is an6l sz6l, hogy nem ?
tAmogatdsnakmin6siil ez az ad6kedvezmdny,arnit a testiilet a hdziorvosok rdszdre
biztositana,A sziivegen viLltozt ni nem javasolniim, de ddntstnk r6la, hogy bekediljitn a
rendeletbe.Amemyiben lennefogorvosunk,illetve, ha a vdd6n6v6llalkoz6 lenneakkor r6iuk
is vonatkozna.
Dr. T6dsiin6Gdspir Emma polg6rmester:Ha nincs tijbb kdrd6s,akkorjavaslom,hogy
ddntsiinka rendeletm6dositisrir6l.
Miriakrilnok Ktizs6g Onkorminyzatdlak K6pvisel6-testiilete a helyi ad6kr6l
sz6l61212015.(XL24,)
iinkorminyzati rendeletmddositdsir6lsz6l65/2016,(II.20.)
iinkormdnyzati rendelet6t 7 igen (eryhangt) szavazattalmegalkotta.
5. A polgirmester2016.6yi szabadsdgol6si
terve
Dr. T6dsdndG6spdrEmma polgdrmester:40 napszabads6ga
van a polgdrmestemek,
ezt a
40 napotosztottamel az egesze\re.
Dr. T65sr6n6Gispdr Emma polgdrmester: Kdrem a k6pvisel6-testUlet
tagiait, ha
jelezzdk.
egyetdrtenekaz al4bbi hatrirozatijavaslattal,kdzfelemeldssel

Mdrialailnok Kbzsdg OnkorruirryzatdnakKdpvisel'+esti.iletea
polgitmester szabadsdgoAsitemtet"rit az el'terjesztdsben
foglalt
tartalonmalelfugadja.

Maliawlnok KdzsegOnkormdnyzatdnak
Kdptisel1iesttjlete 7 igen (eg)hang, szov.Eattalaz
aldbbi hatdrozatot hozza:
8/2016.flI.15,)hatdrozat
Miriak6hok
Kitzsdg Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6-testiilete a
polgAxmesterszabads6golisi iitemterv6t az eliiGrjesztdsbenfoglalt
tartalommalelfogadja.
6. ES/6b aktuilis ii$/ek
Dr. T6rs6n6_Gispdr Emma polgirmesler: Az egyebekk'zbtt a
iegyz' fmak van tdbb
tema,an 16lbeszdlniszeretne.
- Rendez6si
tervm6dosit:isr6lsz6l6rendeletelfogadisa
dr. Krfnifz PAer iegzii Az els6 a rendez6siterlnek az elfogadrisa.T6bb rendezesi
terym6dositdsunkvan folyamatban. Jelenleg csak egy apr6 tenm6dositasnak a zdr6
szakasz6hoz
drkeztiink,nevezetesen
a Kis-Aranyosszigetbenaz utols6 el6tti telekndl volt egy
szab{lyozisi teri,m6dosftds,ennek a ldnyege,hogy az az i! ami feltrirta volna a k6t utoli6
ingatlant az torldsre kedilt a tervlapbdl az fj tulajdonos k6relm6re,miv€l szeretn€nekott
6pitkezni.Egyszeriisitetteljdx6sbanmost dtiink ahhoz a szakasz)toz,
hogy el kell fogadni a
testiiletneka tervm6dositdsrdla rendeletet.
Dr. Tr66sdn6Grispdr Emma polgdrmester: Ha nincs tiibb kdrd6s, akkor javaslom, hogy
ddntsiinka rendeletmegalkotisrir6l.
Mdriakilnok Kiizs6g dnkormdnyzat6nak K6pvisel6-testiiletea helyi 6pit6si
szabelyzatrdl sz6l6 3/2000.flI.16.) iinkorminyzati rendelet m6dositr6s6r6tiz6li
6120rc.nl.16.) iinkormdnyzati rendelet6t 7 igen (eg/hangf) szav^zatt^l
megalkotta.
- 6vodavezet6i 6ll6shelyre pdly6zat kiirdsa
dr. Kn6nifz P6ter jeryz6., Az 6vodit, amikormegalakitottuk,aktor egy 6lre ad lehet6s6geta
tdrvdny ana, hogy az 6vodayezet't megbizz,rk p'lyazati eljtuls n6lktil. Az egy dv 2b16.
augusztus15-6n fog lejrimi, tehz12016. augusztus16-t6l kellene 6vodavezet6idllisheb,re
prilytuatot kifmi a testiiletnek.Azt gondolom,hogy a minimiilis feltdteloklel drdemesezt a
pAlyrzatotkiimi, melyeketajogszab6lyelv6r ilyen esetben.Az6rt kell ennyivel el6bbd6nteni,
mert hossai a folyamat.
Dr. T66s6r6 Gdspir Emma polgirmester: K6rem a kdpvisel6-testiilettagiait, ha
egyeteienekaz alSbbihat&ozatijavaslattal,kdzfelemelessel
jelezzdk.

Mtiriafuilnok Kazs'g Onkorm.inzatdnak Kdpvisel,test lete a
lvldriaklinoki Csicserg1Ovoda (9231Miriaktilnok, pet1Ji utcq 3.)
inftzmen",rczetdi
dlldshelydnek
betdlftsAre20I6. qugusztus
16.nqpjdt6l

2021. augusztus15.nqpjdiggilydzatot irt bi az el1tetesztdsben
foglalt
tartalommdl.
Mdriolailnok KozsdgOnkormdnyzattinakKipvisel,-testiilete 7 igen (eg/hangtj)szavazattalaz
aldbbi hatarczatot hozza:
9/2016,(II.15.)
hatirozat
M6riak6lnok Kdzsdg Onkoimfuyzat6nak Kepvisel6_testiilete a
M6riak6lnoki Csicserg6 6voda (9231 M6riak6lnok, pet6fi utca 3.)
intdzm6n),vezet6i rillashely6nek betdlt6s6re 2016, augusztus 16.
napjdtol2021.augusztus
l5. napj6igpdlyriatotirt ki az el6ieriesztesben
foglalt tartalommal.
- A nenzetisdgi iinkorminyzattal
_ feliilvizsgAlata

kdtdtt

erytiftmfkitddsi

megdllapodis

6ves

dr. Krdnifz P6ter jegyz6: A Nemzetisdgi dnkorm6nyzattal van egr egyiittniikod6si
meg6llapodds,amit mindan €vben feliil kell vizsg6lni. A szerz6ddsbennem javaslok
viiltoztaldsta_konibbiakhozkdpest,a NNo is elfogadtavdltoztatdsr€lkiil. An6l kell iatnteni,
hogy a tovribbiakbanis fenntartjuk ezt az egyiittrniikitddsimeg6llapodasta k6t dnkomdnyzat
kdzdtt.
Dr, T6is6n6 crspir Emda polgirmester: K6rem a kepvisel6-testiilettagjait, ha
egyetefienekaz al{bbi hatirozati javaslattal,k6zfelemel6ssel
j elezz6k.
Mdriahjlnok Kdzsdg onkormanyzatdnak K'pisel1-testiilete a
Mdrialailnoki Ndmet Nenzetis,lgi )nkorndiyottal
megkntatr
Eg/iithnfrkijddsi Megdllapoddstfeltil.tizsgdlta, 6s azt m^dositasnelkl.il
hat.ilydbanfe nhtar tja.
A Kiprisel6-testilet feldri FrauhammetJ'zsef kepriselfit, hogt eft6l a
nemzetisigidnkormdnyzatotfij ekoztassa.
Miriahilnok KbzsdgOnkotmdnyzattinakKdptisel1-testiilete7 igen (eg)hangi) szavazatt(jlaz
aldbbi hqtarozatothozza:
10/2016.OI.15.)
hatdrozat
Mdriakrilnok Kdzseg Onkoru6nyzatrinak Kepvisel6-testiilete a
Mdriakrilnoki N6met Nenzetisdgi Onkormanyzattal megkdtdtt
Egyiittmiikdd€si MegdllapodA$feliilvizsgalta, 6s azt m6dositrisndlkiil
hat6lyAbanfenntartja.
A K€pvisel6-testiiletfeldri FmuhamrnerJ6zsefkdpvisel6t,hogy en6l a
nenzetisdgiiinlomdnyzatot t6jdkoztassa.

- Tdj6koztat6 az eg6szs6gcentrummegval6sitisival kapcsolatospilydzati
lehet6s6gr6l
Dr, Td6s6n6 G6spir Emma polgdrmester: A ki ts€gvetdstfugyahsfu6l besz€ltem
r6la.
Van-evalakinekdszrevdlele,
hozzds26ldsa.
Frauhammer Jrizsef: Szerintemezt a lehet6s6getki kell haszn6lni,mert ha nem€liink vele ki
tudja mikor lesz ijra.
Dr. T66s6rr6 G6sp.{r Emma polgirmester: K6rem a k6pvisel6_tesdllettagjalt, ha
egyetdrterekaz al6bbihatdxozatijavaslattal,kdzfelemel6ssel
jelez-dk.
Mdriakilnok Kt;zs6g Onkormdnyzahinqk kzpisel, test lete qz
Egdszsigiigti alapelldtdsinjlastruhurdlis fejlesztise ciufr, TOp_4.l. l15 kodszjui felhivdsr'l sz6l6 tdjdkoztatdst elfugadja a
felhtutist
megismerte, is felhatalmazza a teleptilis polgirmester't, hog) a
pdlydzat el6kdszitdsdhezsznksdgeseg)eztetiseket 6s et1hsztiliieket
meglegle.

Felel6s: Dr. T6ds6ndGdspdrEmmqpolgdrmester
Hatdrid6: 2016.ttlrcius lS.
Mdriahilnok KbzsdgOnkormdnyzatdnak
Kdpvisel1-testiilete7 igen (eg)hang{, szqvazaql az
ql.ibbi hatdlozatot hozzq:
ll 12016.(tl.ts.\ h^t rozat
Mririakdlnok Kdzseg Onkormtinyzatdnak k€pvisel6 testiilete az
Egdszsdgiigyialapell6t6sinfrastuktualis fejleszt6secimii, TOp_4.1.1_
15 k6dszlmf fethivrisr6l s^16 titjeko^at|st elfogadja a felhivrist
megismerte, es felhatalmazzaa telepiilds polg6mester6t, hogy a
pdlyazat el6kdszitesdhezsziiksdgesegyeztetdseketds el6kdsztileteket
megtegye.
Felel6s:Dr. T6ds6neGlispfuEmmapolg6rmester
Hal6rid6;2016.mrircius15.
Egy6bnapirendipont nem volt, igy a polgtumesteraz iildst 17.30drakor bezafia.
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Dr. T66s6n6GiisfuirEmma
polgdrmester

