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JEGYZdKONYV
K6sziilt: Detk Kozs6gi Onkorm6nyzat Kepvisel6testiilet6nek a Visontai Kozos
Onkorm6ny zati Hiv atal Detki Kirendelts6g6nek TanScsterm6ben 20 19 .
augusztus 23 -5n 1 7.00 6rai kezdettel megtartott rendkiviili ii16s6r61.
Jelen

vannak: Pelle S6ndor polg6rmester
Nagy IstvSn alPolgSrmester
Feh6r J6zsef,
Mihalov N6ndor,

Misik P6ter,
ifi. Pelle S6ndor k6Pvisel6k'
Nem jelent meg: Dr. Ho116 Tibor k6pvisel6
Tan6cskozhsi joggal jelen van: Hegediis Hajnalka jegyzT

Pelle S6ndor polg6rmester
Koszontom a K6pvisel6testiiletet. Meg6llapitom, hoglf 7 t6bol6 fo megjelent, az
iil6s hat6rozatkdpes, art megnyitom.
Jegyz6konyv hitelesit6nek Mihalov N5ndor k6pvislel6t javaslom, szavazdsra
teszem fel a mesvilasztdsSt.

visel6testiilet

elenl6t6vel
6
szav azattal az al 6bbi hatSr ozatot h<>rta:

lgen

Detk Kozs6 gi Onkorm6nyzat K6prrisel6testiilet6nek
Skon
zata aie
nvzati
4812019. ffIII.23.
hitelesit6 szem6l]'6r61

Detk Kozs6gi }nkormSnyzat K.dpvisel6testiilete a 2019.
augusztus 23-6n megtartoff ii16se jegyz6konyv6nek
hitele sit6 s 6re Mihalov N6ndor kdpvi

s

el

ot v illaszti a.

lJathrrdo: azonnal
Felel6s: Pelle S6ndor polg6rmesterr

'
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Pelle S6ndor polg5rmester

n t*i

t.puiselStesttileti i.il6siinkon megtfrgyal6sra javaslom a meghiv6ban

szerepl6 napirendi pontokat.
K6rem, aki a napirendet elfogadj a, kezfelnyrijt6ssal ielezze. Szav azhsra teszem
fel a napirend elfogad6s6t.
Meg6llapitom, hogy a Kdpvisel6testiilet egyhangir igen szavazathval,
hatfr o zatho zatal n 6 lkiil a n ap irendet e I fo g adta.

1./ Napirend:
Helyi Y filasztilsi Bizotts 69 megv illasztSsa
Hegediis Hajnalka i egyz6
A bizotts 5g megvSlasztfsdrol 5 dvente gondoskodni
kell a tagait megv6las ztam.

kell. Szeptember elsejdig

Pelle S6ndor polg6rmester
Egy v6ltoz6s van az elozo dvekhez k6pest, Hortol6nyi
Gd,bor 16p be pottagnak.

Akor helyett Yincze

Misik P6ter
Nincs probldma a jelenlegi szem6lyekkel, szem6ly szerint megszavazom 6ket.
Pelle S6ndor polg6rmester
Amennyiben hozzSsz6lSs nincs, szavazdsra teszern
B izotts6g tagj ainak me gv5las n"6s6t.

A

K6pvisel6testiilet

6 f6

fel a Helyi Yhlasztdsi

iel

el.

lSen

e

szav azattal az alSbbi hatitr ozatot ho zta:

Detk Kozs6gi Onkorm6nvzat K6prrisel6testiilet6nek
4912019. (V[I.23.) onkormdnyzatt hatfttozata
V6laszt6si BizottsSg me gv6laszt6s,6r6l

a

HeIyi

Detk Kozs6 gi Onkorm6n y zat Kdp'visel6te sttilete a Y 6lasrt6si
elj5r6sr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. torv6ny 23.$-a alapjtu a
helyi Detk Kozs6gi Helyi Y6lasrt6si Bizotts6g tagjait 6s
p6ttagjait az alilbbiak szerint villasztja meg:
Y iiasztisi Bizottsig tagi ai :
Detk, Sz6chenyi u. 31 Sz6kely
Detk, Pet6fi u,22,
Kov6cs

J6zsefn6
Tam6s

tl*t.--.

Varga Zsolt
Odor S6ndorn6
Gyurgyikn6 Vereb Katalin

Detk, M6tyds krt. 1 1.
Detk, Pet6fi u. 8.
Detk, M6ty5s k{t.26.

P6ttagok:
Gecs6n6 M6jer Veronika
Vincze G6bor

Detk, Arnyas u. 20.
Detk" RSk6czi u.22.

Hat6rid6 '. azonnal
F e1e16s: Pelle S6ndor polg6rmester
Hegedtis Hajnalka jegYzo

2./ Napirend:
Teriiletek kiemelt fej leszt6si teriilett6 nyilvfnritfsa

He gedtis Hajnalka j egyzo

a

kepviseld-testtilet mdr kor6bban dont6st hozott egyes teriiletek kiemelt
fejleszt6si tertile66 nyilvSntartfsSr6l. Ehhez megk6rtilk a helyrajz\ sz6mhst6t az
BiOmtitOt. Viszont t6jekortat6st kaptunk,hogy n6h6n1r helyrajzi sz6m kimaradt a
1ist6b61. A kor6bbi dont6st ki kell eg6szitentink.
Pelle S6ndor polg6rmester
Amennyiben hozz6sz6l6s nincs, szavazilsra teszern
onkormdnyzatihatirozatkieg6szit6s6nekelfogadSsSt.

A

K6pvisel6testiilet

szav azattal

fel a

4312019. (V.28.)

6 fo jelenll6t6vel. egyhangir 6 igen

az aIilbbi hatdr ozatot

h<t

zta:

Detk Kozs 6 gi 0nkorm6n)'zat K6prris el6te stiilet6nek

50/2019. (V[L23.) dnkorm6r\rzatt hatfirozata

ingatlanok kiemelt fejleszt6si teriilett6
43 I 2019 . (.Y .28

.) onkonnSnyzati

htM

eg:res
nyilv6nit5s6r6l s2616

Detk Kozs6gi Onkormdnyzat Kepvisel6testiilete a 4312019.
(V.

28

.

) onkorm6ny zati hatir ozatot az alfhbial<kal e 96 sziti ki

:

Detk Kozs 6 gi OnkormSny zat Kdpvi s el 6te sttilete Detk kozs6 g
kiilteriileti rdszdn, az ipari 6s a b6nyatertileten tort6n6 6s az

ipari

tev6kenys6ghez kapcsol6d6 beruh6z5sok
megval6sithat6shga 6rdek6ben Detk kozs6g kozigazgatdsi
teruletdn elhelyezked6, a biLnydszati tev6kenysdggel,

4

,,t

,u1\_,

valamint

a

Tarn6ca-patak medlerSthelyez6s6vel 6rintett

teriileteket kiemelt fej I e szt6 si teriilett6 nyilvdnitj

a.

A kiemelt fejleszt6si teriilett6 nyilvSnitott tertiletekbe az
alilbbt, az ingatlan-nyi lv 6ntart6s sz erinti hr sz-ir fo I dr6 s zl etek,
valamint az ezen floldr6szletekbtil telekalakit6si elj6r6sok
v6glegess e vdlt befejez6s6t kovet6en kialakitott foldr6szletek
tartoznak:.

Detk
Detk
Detk
Detk
Detk
Detk
Detk
Detk
Detk
Detk
Detk
Detk
Detk
Detk
Detk
Detk
Detk
Detk
Detk
Detk
Detk

109

t40
24

045lIl
47

0s9lrr
059112
63

07url
07ll12
07ll13
075/20
07711

08312
08614
87

088/4
090t2
090t3
09014
097t8

Hatitrido: azonnal
Felel6s: Pelle S6ndor polgdrmester:

3./ Napirend:
Inditvfnyoko egyebek
Pelle S6ndor pols6rmester
A Sz6chenyi utca 35. sz6m alatti onkorm6nyzati ingatlant eddig az Egyutt
Detkdrt Egyestilet haszndlta. Varga Patricia, detki lakos 6s 6lett6rsa k6relmet

nyujtott

be az

ingatlan megv6s6rl6sira.

1

mi11i6 forintdrt szeretndk

megv6s6rolni.

Mihalov Ndndor
Ha detki lakosok szeretn6k megvenni, 6n javaslorn, hogy adjuk el. Enn6l
magasabb Sron sajnos nem tudjuk eladni az lpi\et illlapota miatt.
Pelle SSndor polgSrmester
Amennyiben hozzdszolSs nincs, szavazhsra teszem
szdm alatti ingatlan eIad6s5t.

K6nvisel6testi.ilet 6 f6
szav azattal az alilbbi hatttr ozatot

A

fel a

Sz6chenyi utca 35.

6t6ve1.

6 isen

e

ho zta:

Detk Kozs 6 gi OnkormSnyzat K6pv i sel6te sttilet6nek

t

sv20r9. ryIII.23.

hatirozala

a

utca 35. sz6m alatti ingatlan elad6s6r6l

Detk Kozs6gi

Onkorm6nyzat K6pvisel6testiilete az
onkormdnyzat tulajdonft kepezo detki 395 ltrsz i4, Detk,
Szdchenyi u. 35. szdm alatti, forgalomk6pes, iizleti vagyon
rlszltkepezo ingatlant eladja Var;ga Patricia lsz.: Gyongyos,
1998.06.23., an.: Szab6 Juditl 6s Rapcs6 Norbert lsz.'.
Budapest VI[., 1995.06.04., art: somogyi Grzellal 3275
Detk, Szdchenyi u. 22. sz6m alatti lakosoknak 1.000.000'-Ft,
azaz E gy mil1i6 forint v6telaron.

A

K6pvisel6testtilet felhatalmu.zza

adSsv6tel

i

a

polg6rmestert

az

szer z6 d6s aI6ir 6shr a.

Hat6rid6: 2019 . augusztus 3 0.
Felel6s: Pelle Sdndor polg6rmester

Pelle S6ndor polg6rmester
A szennyvizberuhdzdssal kapcsolatban eddig
6pitkez6s j6 iitemben halad, kozmegel6ged6sre.
van. kori.ilbeliil 200huzhozvan m5r be5ll6s.

2

reklamdci6 lrkezett. Az
A l6vezetdk 30oA-a a foldben

Feh6r J6zsef

Egyebek kozott szeretn6k besz6lni a kdpvisel6i tis:zteletdijamr6l. A tobbszori
k6r6s ellendre sem keriilt a szfumlSmra egy fi116r k6pv'ise16i tiszteletdij sem 2018.
febru6r 6ta. Nem tudom, hogy a ttibbiek hogyan kap"iak ffi€g, megkapj6k-e, nem
6
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kapj6k-e, ezt nem tudom. De az biztos, hogy az 6n:;z6mlftmra nem keriilt. Ez
,r6^o*a elfogadh atatlan,mert irgy gondolom, semmi olyat nem tettem sem 6n,
sem a k6pvisel6t6rsaim, hogy indokolt lenne a k6pviselSi tiszteletdij
visszatart dsa. Az SZ14SZ szerint rigy lehet lemondani a k6pvisel6i tiszteletdijr6l,
ha irdsban PolgSrmester Urnak adja frt a k6pvisel6 ezt a lemonddst. En ezt nem
tettem meg soha, nem tudom, hogy valaki tett-e ilyet, de kdrdezndm, hogy
milyen elv alapjdn nincs kifizetve? Jogr6l ne is besz6ljiink, mert jog erre
nincsen, valamilyen elv azvarr) csak nem tudom, hog)' mr az'
Magamban arra az elhatfroz6sra jutottam, hogy ha szeptemberben, de legk6s6bb
okt6ber ll-ig nem keriil a sz6m\6mra az elmaradt tiszteletdij, akkor bir6s6gta
kell vigyem a dolgot. Nem n6vtelen feljelent6s, 6n igy a Testiilet el6tt
kijelentem, ha nem kapom ffiog, akkor birosdgra viszem. Nem tettem semmi
oiyat, ami indokolttS tenn6, hogy ne legyen. A 2018-as kolts6gvet6s 6ta semmi
nem vSltozott, ami indokoltt6 tenn6 a k6pvisel6i tiszteletdij visszalartilsht Mert
minden m6s ki van ftzetve vagy megpr6b6IlSkkifizetni, de neki.ink most m6r 18
havi tiszteletdijjal tartozlk az onkormdnyzat vagy il polg5rmester, mert nem
tudom, kinek a hat6skore ennek akifizetes{nek avissizatartSsa.
Pelle SSndor polg6rmester
Azert aztne gondold, hogy a polg6rmester tartsa vissza!
Feh6r J6zsef
siem. Nem hiszem,
polg6rme ster hozzdjSrulilsan6lkiil a hivatal egy forintot is kifizetne.

Valaki gondoskodik r61a, hogy kifizethet6-e vagy

hogy

a

Pelle Sdndor polg6rmester
igy van.
Feh6r J6zsef
Akkor csak a polgdrmester tartja vissza.

Pelle Sdndor pole6rmester

Jov6h6nap 16-ig bejon az ipaniz6si ad6, akkor l.esz egy lisrta k6p, hogy
kortilbeliil hogy 611unk anyagilag. Ha lesz rh lehet6s6g, els6k kozott Feh6r
J6zsef fogja megkapni a tiszteletdi{rt..
Feh6r J6zsef
Ugy legyen, ktiszonom.

Pelle Sdndor polg6rmester
A tobbiek is term6szetesen, nehogy kiv6tel legyen, hogy Feh6r J6zsef megkapja,
a tcibbiek pedig nem. Nem gondoltam, hogy a feljelerrt6st is kil6t6sba helyezed.

'
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Feh6r J6zsef

f.l.- f.q.t.nt6s! Pont ezert fogalmaztam meg, hog:f nem feljelent6st akarok
tenni, hanem 6n kijelentem, hogy ha nem kapom fleg, elmegyek abitoshgra.
Nagy IstvSn

megkoszdnni a 3 fiataldnkormSnyzati dolgoz6 fi'atalembernek,
amit a nySr foly arnin vege*ek a flmyir6st6l kezdve a parkok karbantartilshig.

E" r^r.t"6*
B ecsi.iletes

munkSt v 6geztek.

Pelle S6ndor polg6rmester
-12-en

lesz az iinnep6lyes alapk6let6t;el 14 6rakor

a

Faluhi.z
diszudvar6ban. Kozpontilag post6zzSk a meghiv6kat. BSrki r6szt vehet rajta, de
a meghiv6val rend elkezo szem6lyek az SIlofogadSson is r6szt vehetnek.
Szeretn6m megk6rdezni, hogy az oszi onkorm6nyzati v6laszt6sokon ugye
mindenki indul a ielenl6v6k koziil?

Sr"pt"-U er

Feh6r J6zsef
En nem.

Pelle S6ndor polg6rmester
M6s t6rgy nem 16v6n, aziil6st bezhrom.
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He;gedtis Hajnalka

gy zokonyv hitelesit6

jegyz6
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Mihalov N6ndor k6pvisel(i

