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J E G Y Z O K O N Y V

Keszult: Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek 2014. januar 14-en 16.00
orai kezdettel megtartott nyilvanos uleserol.

Az tiles helye: Onkormanyzati Hivatal Kulsovat
9532 Kulsovat, Kossuth u. 70.

Jelen vannak:

A Kepviselo-testiilet tagjai:

Aczel Peter polgarmester
Petho Zoltan alpolgarmester
Horvathne Zsani Magdolna kepviselo
Szabo Laszlone kepviselo
Szalay Istvanne kepviselo (2./napirendi pont tdrgyaldsdtol)

Tandcskozdsijoggalmeghivott:

dr. SzabadicsZsuzsannajegyzo

Hidnyzo:

Szalay Istvanne (I./napirendi pont tdrgyaldsdrol)

Aczel Peter polgarmester koszonti az tiles resztvevoit. Megallapitja, hogy a kepviselo-testiilet
5 tagjabol 4 fo kepviselo az tilesen megjelent, melyre tekintettel a kepviselo-testulet
hatarozatkepes. Megnyitja a nyilvanos kepviselo-testiileti iilest. Javasolja, hogy a meghfvoban
szereplo napirendi javaslartol elteroen a ,,4./ valasztasi bizottsag modositasa" napirend
targyalasat halassza el a kepviselo-testulet, mivel a valasztasi bizottsag kiegesziteset
megelozoen a bizottsag dontese szukseges.

Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete 4 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkul elfogadja a napirend modositasara tett javaslatot.



Miutan egyeb javaslat nines, a polgarmester szavazast ker a kovetkezo napirendi javaslat
elfogadasarol:

N a p i r e n d :

T a r g y : E l o a d o :

1./ Papakornyeki Onkormanyzatok Feladat- Aczel Peter polgarmester
ellato Tarsulas tarsulasi megallapodasanak
modositasa

2./ Nemesszaloki Koznevelesi Intezmeny- Aczel Peter polgarmester
fenntarto Tarsulas tarsulasi megallapoda-
sanak modositasa

3./ Celli HUKE Nonprofit Kft. szerzodese- Aczel Peter polgarmester
nek tigye

Ktilsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 4 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkiil elfogadja az tiles napirendjere tett javaslatot.

N a p i r e n d targyalasa:

I./ Papakornyeki Onkormanyzatok Feladatellato Tarsulas tarsulasi megallapodasanak
modositasa (irdsos eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester

Miutan a napirendhez szobeli kiegeszites, kerdes es hozzaszolas nines, a polgarmester
szavazast ker a napirend eloterjesztese szerinti hatarozati javaslat elfogadasarol.

Ktilsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testtilete 4 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkiil hozza a kovetkezo hatarozatot:

1/2014.(L14.) kepviselo-testuleti hatarozat

Ktilsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testtilete a Papakornyeki Onkormanyzatok
Feladatellato Tarsulas tarsulasi megallapodas modositasat es annak egyseges szerkezetet - az
eloterjesztes 1. es 2. mellekleteben foglaltaknak megfeleloen - jovahagyja.

Hatarido: folyamatos
Felelos: Aczel Peter polgarmester

(Szalai Istvanne kepviselo 16.10 orakor megerkezik a kepviselo-testuleti ulesre.)



2./ Nemesszaloki Koznevelesi Intezmenyfenntarto Tarsulas tarsulasi megallapodasanak
modositasa (irdsos eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester

Miutan a napirendhez szobeli kiegeszites, kerdes es hozzaszolas nines, a polgarmester
szavazast ker a napirend eloterjesztese szerinti hatarozati javaslat elfogadasarol.

Kiilsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete 5 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelklil hozza a kovetkezo hatarozatot:

2/2014.(I,14.) kepviselo-testiileti hatarozat

Kiilsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testtilete a Nemesszaloki Koznevelesi
Intezmenyfenntarto Tarsulas mellekelt Tarsulasi megallapodasanak modositasat es az
egyseges szerkezetbe foglalt Tarsulas megallapodast jovahagyja, es felhatalmazza a
polgarmestert annak alairasara.

Hatarido: 2014. januar 15.
Felelos: Aczel Peter polgarmester

3./ Celli HUKE Nonprofit Kft. szerzodesenek iigye (irdsos eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester

Aczel Peter polgarmester:
Elmondja, hogy a HUKE Kft. megkiildte az onkormanyzatnak a temetoi kontenerekben
gyiijtott hulladek fogadasarol es kezeleserol szolo szerzodes tervezetet. Az idei evre kiilon
hataroztak meg az egyeb telepulesi szilard hulladek, es a biologiailag lebomlo hulladek dijat.
Emelik az arat, az egyeb telepulesi szilard hulladek dija 6 251,-Ft/m3+afar61 9 377/m3 +afa
osszegre emelkedik. A kontenerszallito kiilon kiszamlazza a szallitasi dijat. A szerz6des
hatarozatlan idore szol, melyet - az arral osszhangban - 2014. december 31-ig tarto hatarozott
idore javasol modositani.

Horvathne Zsani Magdolna kepviselo:
Elmondja, hogy a temeto utani ut melletti teriilet, epitesi tormelek helyett, nylon zsakokkal es
egyeb szemettel van tele. Szorolapon kellene felhivni a lakossag figyelmet az illegalis
szemetlerakas kovetkezmenyeire.

Petho Zoltan alpolgarmester:
Velemenye szerint vissza kellene allitani a sorompot, ezzel megakadalyozhato az illegalis
hulladek lerakas.

Szabo Laszlone kepviselo:
A kontenerek athelyezesevel megakadalyozhato lenne, hogy a temetoi hulladek mellett
haztartasi hulladekot is beletegyenek.

Aczel Peter polgarmester:
Velemenye szerint jobb, ha a kontenerbe teszik a szemetet, mint ha elszorjak az utak mellett.



Miutan a napirendhez egyeb hozzaszolas nines, a polgarmester szavazasra bocsatja a 2014.
december 31-ig hatalyos hulladekkezelesi kozszolgaltatasi szerzodes jovahagyasanak
elfogadasat.

Ktilsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete 5 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkiil hozza a kovetkezo hatarozatot:

3/2014.(I.14.) kepviselo-testuleti hatarozat

Kiilsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a temetoi kontenerekben gyujtott
hulladekok fogadasara es kezelesere Kiilsovat Kozseg Onkormanyzata, mint Megrendelo,
valamint a Celli HUKE Hulladekkezelesi Nonprofit Kit (9500 Celldomolk, Dr. Gefm ter
10.), mint Vallalkozo kozott letrejovo mellekelt Hulladekkezelesi szerzodest az alabbi
modositassal jovahagyja:
A szerzodes 6.1. pontja szerinti szerzodes hatalya: 2014. december 31-ig tarto hatarozott idore
szol.
A Kepviselo-testiilet felhatalmazza a Polgarmestert a modositott Hulladekkezelesi szerzodes
megkotesere.

Hatarido: azonnal.
Felelos: Aczel Peter polgarmester

T V a p i r e n d utdn:

Aczel Peter polgarmester:
Tajekoztatja a kepviselo-testuletet, hogy Kiilsovat-Mersevat ivoviztisztitas beruhazas atadasi
iinnepseget 2014. januar 17-en 14.00 orakor tartjak Mersevaton, melyre a kepviselo-testulet
meghivast kapott.
Onkormanyzati berlakas berloje szoban jelezte, hogy az ingatlanhoz tartozo kertre nem tart
igenyt, keri, hogy a kepviselo-testiilet a kertet kulon adja berbe miivelesre es a berleti dijat
ezzel aranyosan csokkentse.

Petho Zoltan alpolgarmester:
Nem ert egyet a szerzodes modosftasaval.

Szabo Laszlone kepviselo:
A berleti szerzodesben szerepel, hogy a berlonek gondoskodnia kell a kornyezete rendben
tartasarol, velemenye szerint oldja meg a kert gondozasat.

Aczel Peter polgarmester:
Tajekoztatja a kepviselo-testuletet, hogy az MLSZ altal kiirt palyazattal lehetoseg lenne a
spotoltozo belso kialakitasara. A sportegyesiilet palyazhat 2014. februar 20-aig, 70 %-os
tamogatasra. Jo lehetosegnek tartja, hogy az epiilet befejezese elobbre jusson.

A szocialis tiizifabol 9-10 m3 megmaradt, melynek eladasarol donthet a kepviselo-testiilet.

Horvathne Zsani Magdolna kepviselo:
Szamara eleg mar a tuzifa osztasbol, mert csak problemakat okozott.



Szabo Laszlone kepviselo:
Javasolja, hogy a teremberlettel foglalkozzon a kepviselo-testulet. Velemenye szerit meg kell
oldani, hogy a nyugdijas klub altal hasznalt helyiseg csaladi rendezvenyekre igenybe veheto
legyen. A helyiseg nem egy csoporte, hanem a falue.

Aczel Peter polgarmester:
A kepviselo-testulet meghatarozta a helyisegberleti dijakat. A nyugdijas klub es a Country
klub hasznalataba adott helyisegeket nem adja berbe az onkormanyzat. Szemelyes eszkozeiket
tartjak a helyisegekben, ezert nem celszerii masok beengedese.

Petho Zoltan alpolgarmester:
A nyugdijasokkal egyeztetve meg kellene oldani, hogy masok is igenybe vehessek a
helyiseget. Nem szabadna kitiltani onnan masokat.

Aczel Peter polgarmester:
Tajekoztatja a kepviselo-testuletet, hogy Elek Istvannal 5 evre megkotott foldberleti szerzodes
leart.

Petho Zoltan alpolgarmester:
Javasolja, hogy emelt osszeggel, a korabbinak ketszeresevel hosszabbitsak meg a berletet.

Szabo Laszlone kepviselo:
Keri jelezni a Volannak, hogy a celldomolki utkeresztezodesben levo autobusz megalloban
hianyzik a megallo tabla es a menetrend. A jatszoteren levo es onkormanyzati hivatal elotti
fak szaraz agait veszelyesnek tartja. A Raffel utcaban Bor Miklos haza elott a jardan nem
lehet kozlekedni, ki kell menni az uttestre.

Aczel Peter polgarmester:
Start munkaprogram indul marciustol jovo ev februar vegeig melynek kereteben 8 oras
munkaidoben lehetoseg lenne felvenni dolgozokat, de nines alkalmas munkanelkuli a munkak
elvegzesere.

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 17.15 orakor bezarja a nyilvanos kepviselo-
testuleti ulest.

--•. /

' Aczel Peter £\. Szabadics'Zsu^sanna
polgarmester jegyzo


