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JEGyz6KoNyv
Kdszlilt: Poroszl6 Kcizsdg 0nkorm6nyzat Kepviselotestiiletdnek 2016, 6prilis
5-6n (kedden)
8:00 6rai kezdettel megtartott rendkivtili Ulds6i6l.
Az }il6s helye: K6zs6gh6za tan6cskoz6terme, poroszl6
Jelen l6vok:

Bornemisza J6no s polg6rmester
Szsa G6bor alpol giirmester, kdpviselo
Botos Siindor kdpviselo
Gcirbe K6roly k6pvisel6
T 6th Zoltann6 k6pvi sel 6
Varga Istviin kdpviselo
Szab6 Lilszlone jegyzo
Kal6nd Csiki M6nrka gazd.vez.
Gacsal J6zsef ep. eload6
Szab6 Ferencn6 j e gyzokOn yvv ezeto
J

Bornemisza J6nos polg6rmester: Tisztelettel kcjszrinti az ril6sen a Kdpviselotesttilet tagjait.

Meg6llapitja, hogy Poroszl6 Kdzs6g Onkormanyzatinak a torvdnyesen megviilasztott 7 fos
-es
kdpviselotestUletb6l 5 fo van jelen, igy az tilds hat6rozatkdpes,
azt megnyitia. (Varga
Istv6n m6g nem volt jelen ahathrozatk6pessdg megiilapitdsakor az iildsen, Or. neAecsi Arpaa
nincs jelen az i.il6sen.)

Poroszl6 Kozsdg Onkormanyzat K6pviselo-testtilete 5 igen szavazattal, 0 nemleges,
tart6zkodiis n6lktil elfogadja a meghiv6ban krizcilt napirendi pontokat. (Varga Istv6n kepvisel6

a napirendi pontok elfogad6s6t k6vet6en erkezett az til6sre.)
Napirendi pontok:
1. Benyrij that6 pi.Iy {tzatok megvitat:[sa
Eload6 : Bomemisza J6nos polg6rmester
2. Szolgdlt at6h6zon beliili profi lvdltris
El6ad6 : Bomemisza J6nos polgfrmester

Jegyzokclnyv hitelesitonek javasolja Botos S6ndor 6s Varga Istv6n kdpviseloket.

A iegyzokonyv hitelesitok

szem6lydt 6 igen szavazattal.
elfogadjdk a kdpviselo-testtiletek tagSai.

0 nemleges, tart6zkod6s ndlktil,

Bq{!9TnEZAJAAAS polg6rmester: Napirendi pont tirgyalasa eloffi dszrevdtel, bejelent6s van-e

a K6pviselo-testiilet rcszerol?

I0th&Xanqg kepviselo: A Malom fton lehet, hogy

csotcirds van, mert el6g nagy teriileten

l6that6 vizesedds?

A

felrijitott utak mell6 kihelyez6sre keniltek a 3,5 tonn6s sulykorltttozo tilbl|k, a gazdftk
nem tudnak az ingatlanjaikhoz traktorokkal bemenni, a g6pjdrmtiveiket peclig nem
hagyhatjak uzuton. l.lem volt elhamarkodott ldpes a srilykorldtozo thbla kihelyezese?
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Boto$ S6ndor kdpviselo: A katolikus templom elotti aszfalt
felgyrir6d6tt. Ki kellene javitani,
mert balesetvesz6lyes.
Bomemisza J6nos polg6rmester: A csotores valamint az aszfalt
felgyrir6dds iigyben ut6na
jarunk a dolgoknak.
A 3,5 tonniis srilykorl6tozo tihla kihelyezdsdre sztiksdg volt az utak 6llapotinak
meg6v6sa
6rdek6ben. Nem volt elhamarkodott dcint6s. Kiegdszii6
tilblet kell kihetyezni ,,Kivdve
engeddllyel rendelkezok,, felirattal stirs6sen
A fehijitott utak 6llapotanak meg6v6sa"6rdekdben az NHSZ TiszaKft-t
6rtesiteni kell, ugyanis
ui.ra a 3 tengelyes g6pj6rmtivek gytijtik a hulladdkot, nem
a 2 tengelyes gdpkocsikat krildi a
ceg.

Napirendi pontok t6rg)'aldsa
1 . B eny rij t hat6 p 6./ry itzatok m e gvitatds
a
Eload6: Bornemisza J6nos polg6rmester

A napirendi pont t6rgyal6sa ir6sos eloterjesztds alapj6n tdrtdnik.

B erni @J4qq! polg6rmester: Ismerteti a benyrijtand6
el6terj esztes tartalm6t.

pillydzatokkal kapcsolatban kdsztilt

Tisza-tavi Okocentrum fej lesztds6re benyrij tan d6 p6ly 6zat:
Tisza-tavi Okocentrum II.
Pd,lyazati forrris: TOP.-1 .2.I-I5 T6rsadalmi 6s kcimyezeti szempontb6l fenntarthat6
turizmusfejlesztds
T6mogat6s intenzitiisa : I00%o
Beruh6z6s brutt6 kolts6ge: 350 MFt

A fejleszt6s a jelenlegi tervek szerint 500 milli6 forint nagys6grendri cisszegbe kenilne, ebb6l
350 milli6 forint lenne a tdmogatdsi dsszeg a ptlydzat megval6sit tn6,hoz. A beruhi2ils
megval6sit6sa 6s a t6mogat6si osszeg kdzotti kril<inbozethez nem tfumogatja 150 milli6
forinto s hitelfelvdtel6t.
Javasolja, hogy az eloterjesztesben l6vo hatdrozattjavaslat az iilesen elhangzott kiegdszit6ssel

keriilj cin elfo gad6sra.
Hat6rozati javaslat:

Poroszl6 K6zs6g Onkorm6nyzat Kepviselotesti.ilete piiydzatot nyrijt be a TOP .-1.2.115
keretein beltil a Tisza-tavi Okocentrum liltogat6kozpont bovitdsdre. A beruh6z6s brutt6
cissz6rtdke 350 Mft, a tdmogat6s intenzitilsa l00o/o. A kepviselotesttilet felhatalmazza a
pol grirme st ert a p6ly 6zat el6k6 sztileteinek me gkezd6 sdre.

A k6pvisel6testtilet a 350 Mft-os fejlesztds megval6sft6s6hoz nem t6mogatja hitel felvdteldt.
Bornemisza J6nos polg6rmester: Javasolja a Kepviselotesttiletnek elfogadhsra a Tisza-tavi
Okocentrum bovitesevel kapcsolatos el6terjesztdsben l6vo hatiirozatot az iil6sen elhangzott
kieg6szit6ssel egytitt:
Poroszl6 Kozsdg OnkormanyzatKepviselotestrilet 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tart6zkod6s
n6lki.il az alilbbi hatdr ozatot hozza:
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6.(IV.05.) iinkormf nyzati hat6rozata

:

Poroszl6 Kdzs6g Onkorm6nyzat Kepviselotesttilete ptiydzatot nyirjt be a TOp.-1.2.1-15
keretein beltil a Tisza-tavi Okocentrum litogat6koipont bovitds6re. A
beruh6z6s brutt6
<isszdrtdke 350 Mft, a titmogat6s intenzitdsa I00oh. A k6pviselotesti.ilet
felhatalmazza a
polg5rmestert ap\lydzat elok6sztileteinek megkezdds6re. A kdpvisel6testtilet
nem tiimog atja a
3 5 0 MFt-o s fej leszt6s me gval6 sit fusiltoz hitel felv6tel6t.
Hat6rido: 6rtelem szerint
Felel6s : polg6rmester,
jegyz6

Bornemisza Jdnos polg6rmester: Az Onkormrinyzat ptiyazatot kivan benyrijtani az orvosi
rendel6 felrij f trisara, a benyrij tan do pdly azatra vonatkoz6 adatok :
Orvosi rendel6 fehijitsa:
Palyazati forrds: TOP 4.1.1-15 Eg6szs6gtigyi alapell6t6s infrastruktur6lis fejlesztdse
T6mogatris intenzit6sa : 1 00oh
Beruhaz6s brutt6 kolts6ge: 60 Mft
Javasolja a K6pvisel6-testtiletnek az orvosi rendelo fejlesztds6re vonatkoz6, eloterjeszt6sben
lev6 hat6ro zati j av aslatot elfo gad6sra :
Poroszl6 Kdzs6g OnkormanyzatKepvisel6testiilet 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tart6zkodiis
ndlkiil az alilbbi hatir ozatot hozza:

Onkorm

l6-testiilet6nek

Poroszl6 K<izs6g Onkorm6nyzat Kepviselotesti.ilete pillydzatot nyrijt be a TOP 4.1.1-15
Egdszs6gtigyi alapell6t6s infrastruktur6lis fejleszt6se pillyazati kiir6s keretein bellcl az orvosi
rendelo ktilso ds belso felirjitds6ra. A beruhinfn brutt6 ossz6rt6ke 60 Mft, a tamogatils
intenzit6sa 100%. A Kdpviselotestiilet felhatalmazza a polg6rmestert a p|lydzat
elok6szi.ileteinek me gkezd6s6re.
Hatarido: 6rtelem szerint
Felelos: polg6rmester
jegyzo

Tajdkoztatja

a

jelenl6voket arr6l, hogy

a TOP keret6n beliil

elkdszit6sdhez t6rs6gi szinten Markus J6nost jel6lt6k

benyrijtand6 pllyazatok

ki pitlyinatir6kent.

Bornemisza J6nos polg6rmester: Az Onkorm6nyzat aNapkcizi Otthonos konyha felirjit6s6ra is
szeretne pillyazatot benyrijtani, ennek elkdszit6sdvel a K6pviselotestrilet
Vanessia
MagyarorszdgKft.bizn6 meg, a pftlyizat elk6szitds66rt j6r6 sikerdij ap6lydzatir6 cegrlszdre
csak nyertes pfiyfnat esetdn keriil kifizetdsre.
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Napkozi otthonos konyha fehij ft6sa:
P6ly6zati
Vp -6-7 .4 .1 . 1 - I 6

fon6s:

rekonstrukci6ja,

tcibbfunkci6s

korszertisit6s
T6mogat6s intenzitiisa : 90 %
PSlyazhat6 t6mogat6s: max. 50 Mft.
Beruhiizris brutt6 kcilts6ge: 50 Mft
Javasolja

Telepiildskepet meghatfuoz6 6ptiletek ktilso

ter

letrehozisa, fejlesztdse,

energetikai

a Kdpvisel6-testtiletnek

elfogadiisra M eloterjesztdsben l6vo hatirozati javaslatot az
til6sen elhangzott kieg6szit6ssel, mely szerint a Kdpviselo-testillet
a pily1zatelk6szit6sdvel
a Vanessia Magyatorszdg KFT-I bizza meg,
palyazat
elkesziiesiert
sikerdd a
-p6lyinatir6 c6g r6sz&e csak nyerte s pillyazat m.t6n kertii kifizet6sre.
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Po-roszl6 Kcizsdg OnkormrinyzatKepviselotesttilet 6 igen szavazattal.
0 nemleges, tart6zkodris
n6lkiil az alfhbi hatir ozatot hozza:
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Poroszl6 Kdzs6g 0nkorm6nyzatKepviselotesti.iletepiiydzatot nyrijt be a,,Vp-6 -7.4.I.1-16
Teleptil6sk6pet meghatinozo dpi.iletek ktilso rekonstrukci6ja, t6bbfunkci6s t6r l6trehoz6sa,
fejlesztdse, energetikai korszertisftds" piiy{nati kiir6s kerelein beltil a napkcizi otthonos
konyha felilithsara. melynek helyrajzi szirma 562NL A beruhaz6s bruttb <issz6rt6ke 50 Mft, a
t6mogat6s intenzitilsag0 %. A 10 %-os Onrdsz a Kdpvisel6testiilet 2016.6vi krjltdsvet6si
rendelete p|lyazati cinr6szkdnt tartalmazza. A K6pviselotesttilet felhatalmazzaapolgirmestert
apillyazat elok6sztileteinek megkezdds6re. A K6pviselotesttilet apalydzatelk6szit6s6vel a
Vanessia Magyarorsz6g KFT-t (1118 Budapest, Maldter P6l utca 4lG 2.1h. 413.) bizzameg, a
a pfiy fnatir6 ce g reszere a sikerdij csak nyerte s p6ly azat eset6n kertil kif,rzet6sre.
Hat6rido: 6rtelem szerint
Felelos : polg6rmester,
jegyzo

Bornemisza J6nos polg6rmester: Ismerteti a benyrijtand6 palyazatol<r6l kdszrilt
eloterjesztdsb6l a Kdtritkcizre vezeto kiiltertileti bekot6 ft fehijit6s6ra vonatkoz6
inform6ci6kat. A pillyazati forr6s: hazai, ap\lydzat m6g kds6bb kertil kiirrisra.
A dont6stnk elvi dont6s lenne, a tervek elk6szitdsdhez sziiksdges, a piiytaat kifr6sakor rijra
dcjnteni.ink kell a konkr6t adatok ismeretdben. Amennyiben a Graefl-kastdly tulajdonosai
v6llaljak a palyazathoz sziiks6ges onr6sz, 6s a tervek elkdszit6si krilts6g6nek megfizet6sdt,
javasolja, hogy az rit fehijft6sdra pillydzat kertiljcin benyrijt6s6ra 6s az Onkorm6nyzat is
nyirjtson 500.000 Ft-os anyagi t6mogat6st a Kdtirtkdzre vezet6 kriltertileti bekdto ft
fehijft6sahoz.

Botos S6ndor k6pvisel6: Ha az ritfehijit6s megtortdnik,
korliitoz6sra sor ezen az utszakaszon?

akkor nem keriil

forgalom
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ft fehijit6st kovetoen az esszerihatilrokon
Kepviselo-testtilet ezen ftszakaszon nem tervezi a forgalom
korlffiozitsffi, ez a

Po+g&$+Jau9l polg6rmester: A Kdtritkdzi

beltl a

kie gd szitd s i s kertilj 6n bedpitd sre a hat6r
o zatba.

Javasolja a K6pviselo-testiiletnek elfogad6 sra az el6terjesztdsben
ldvo hatfuozati javaslatot az
til6sen elhangzott k6t kiegdszitdssel:
Po-roszl6 Kcizsdg Onkormrinyzat Kdpvisel6testtilet
6

igen szavazattal. 0 nemleges, tart6zkod6s

Poroszl6 Kcizs6g Onkorm6nyzatKepviselotesti.ilete

p6ly

n6lki.il az alSbbi hatfr ozatot hozza:

utak felirjitlsdra,

kdtutkcizi kastdlyhoz vezeto 33. fo
Graefl -kast6ly tulajdonosai villlaljak
a_

kiiltertileti
felujit6s6ra,

a

amennyiben a
z itfelujitks
terveinek megfizet6sdt.
Poroszl6 Kdzsdg Onkormdnyzata kifejezi azon szind,ek6t, hogy
500.000 Ft-os anyagi
t6mogat6st nyrijt a K6tritkcjzi ifi palyazati riton tort6no felfiit6s6hozA Kdpviselotestiilet nem kivrlnj a az utfelijit6st kcjvetoen korl6t ozni az dsszerri hat6rokon
beliil a Kdtritk<izi riton a forgalmat.
Hatarid6: 6rtelem szerint
Felel6s: polg6rmest er, jegyzo

Botos Srindor kepviselo: A hivatal dpuletdt is fel kellene rijitani palyazati riton, ha lenne 16
lehetos6g.

Bqmemisza J6nos polgdrmester: K6rti.ink arajdnlatota fehijit6shoz,halesz ritpillyazatikifr6s,
akkor visszat6rtink a Hivatal dpi.ilet6nek a fehijitrisara.

2. SzolgiitatShfzon b elti li p ro fi lv ri ltri s
Eload6: Bornemisza J6nos polgdrmester

A napirendi pont t6rgyal6sair6sos eloterjeszt6s alapj6n tcirt6nik.

a szolgiltat6hazban tort6n6 profilv6lt6ssal
kapcsolatos el6terjeszt6s tartalmiit. Javasolja a Kdpvisel6-testiiletnek az eloterjesztesbol az
1. sz. alternativhban l6v6 hat6ro zati javaslatot elfogadrisra.
Bomemisza J6nos polgiirmester: Ismerteti

Poroszl6 Kdzsdg OnkormrinyzatKepviselo-testi.ilete 6 igen szavazattal. 0 nemleges, tart6zkod6s
ndlkiil az althbi hathr ozatot ho zza:

Poroszl6 Kiizs6e Onkormdnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
28/201 6.(IV.05.) iinkormdnvzati hatdrozata :

Poroszl6 Kozsdg Onkormanyzata K6pviselo-testUlete hozz616rul, hogy az Onkorm6nyzat
tulajdon6ban ldvo - 3388 Porosz16 F5 rit 5.- Szolgiitat6 hin 25,90 m2 alapteri.iletu iizlethelyis6g
Borszakiizlet profihi tev6kenysdg helyett 100 Ft-os elnevezdssel, a k6relemben felsorolt
termdkkcirrel iizemeljen, melyet G6lnd T6th Tfmea (Fiizesabony R6k6czi itt 46.) villlalkoz6, mint
k6relmez6 bdrelj en onkorm6ny zatt6l.

q,h
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Poroszl6 Kcizsdg Onkorm6nyzatinak K6pviselotestiilete felhatalmazza
Bomemisza

polgarmestert az ingatlan (tizlet) b6rleti szerz6d6s
al6fuits6ra.

J6nos

Hatinid6 : drtelem szerint
Felel6s: polg6rmester,
jegyz6

Bornpmisza Jiinos polg6rmester: Megkcis zdni aztil6sen jelenl6v6k
k6zremrik<jd6s6t, a K6pvisel6testiilet rendkfvtili til6s6t 8 6ra 59 perckor bezarja.

K.m.f

hab6Lilszlond
jegyz6

Jegyz6kdnyv hitelesit6
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