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Poldauf Gribor Kismaros polqrirmestere: Kdszdntdttea minddk testiiletet, meg6llapitotta,
hogy Kismarostestiiletehatii.rozatkdpes,
mivel 8 f<ijelen van - az iilest megnyitotta.
Jegyz6konyv hitelesit6nek Czilik Ede 6s Hivert Gibor kdpvisel6ketjavasolta- A,
napirend m6dositdsdtjavasolta, mely szerint el6sz<ira kd{egyz6sdggelkapcsolatos
kdzdstesttleti ddnt6sdtigdnyl<inapirendipontokatt{rgyalndk a testiiletek.
Kerte a napirend m6dositisrira ds a hilelesit6k szemdlydre^ szavaz,d;st.
A test1let
egyhangr{agtudom6sulvetteajavaslatot6selfogadtaa napirendet.
A ket telepUleskrlzdtt l6trejdtt egyiittm{kod6sminta pdlda,mert a kri{egyzdsdggelmind a kdt
dnkormdnlzat csak j6l j6rt. Vdlem6nyeszerint egy jegyz6 gond ndlkti,l el tudja t6tni ker
kozs6gfeladatrit.
Gyurcsik Mih6ly Szokolya polgrfu:mestere:
Kdszdntdtte mindket testiiletet, a meghivott
vend6geketes a jelenlevoket.Megrillapitotta,hogy.Szokolyatestiileteis 8 fti jelenldtevel
hatiirozatk€pes.
Napirend:
1.1A k<idegyz6s€g
2009.dvi k<iltsdgvet€se
2./ Kismarosdnkorminyzatinak2008-dvi k<iltsegvetdsdnek
5. sz.m6dositdsa
1.1A kiirjegyzds6g2tD9. 6vi kdlts6gvetdse
Poldauf G6borKismarosoolsarmestere:Mint ismeretesKismaros dnkorminyzatenak2009.
6vi kriltsdgvetdsetartalmazzaa korjegyz6sdgkoltsegvetdsdt.A kdrjegyz6segikolts6gvet6ssel
kapcsolatosel6terjesdestmindkdtkrizsegmegkapta,aP6nziigyiBizollsrigis megvitafta.

Mivel ijabb dszrevdtel nem volt * szavazisra bocsdtotta a kcl{egyz6s6g 2009. dvi
kdlts6gvet€set.
Gy:rcsik Mih6ly Szokolyapolgdrmestere:kdrte a szokolyaitesttiletetszavazi$a:
A testuletegyhangu(8:0) szavaz6ssal
fogadtael.
PoldaufGibor Kismarospolgdrmestere:k6de a kismarositest0letetndvszerintiszavaziisra:
A testiilet egyhangu(8:0) szavazdssal
fogadtael.
2/20ffi.(IL12.)sz. KH:
KismarosKrizsdgkdpvisel6-testiilete6s Szokolyakozs6gkdpvisel6testiiletea kOrjegyz6sdg
2009.6vi kdltsdgvet6sdt
45 815e Ft bevdtelifiidsszeggel
ds
45 815e Ft kiadasifbdsszeggelelfogadta.
Ha?irid6: azonnal
Felel6s: polgrirmesterek
2./ I(ismarosdnkormdnyzatrinak2008.6vi kiiltsdgvet€s6nek
5. sz, m6dositdsa
Herft Gusztrivndpdnz$gyivezet6: A 2008. 6vi k6lts6gvet6s 5. sz. m6dositrisa drinti a
Krirjegyzdsdgetis. A modositisra azdrt volt sziiks6g, mert a Kdrjegyzdsegndl1572 e Ft
p€nzrnaradvrinykeletkezett.Ezen kiv0l a Kincstart6l Kdzpontositott bevdtelt 1487 e Ft-ot
kaptunk2008.dvi bdrpolitikai intdzkedesre.
Osszessdgdben
a korjegvz6sdg
bevdtelids kiadfsi ffiisszege:48.305e Ft-rdl 51.646e Ft-ra
emelkedett.
GvurcsikMituily Szokolvapoledrmestere:k6rte a szokoiyaitestiirletetszavazdsra:
A testiilet eglhangf (8:0) szava"dssalfoga&a el.
L6sd6fi Karoly kismarosikepviselSmeg6rkezett:.
a szavazatiar6ny:9 fb
Poldauf&ibor KismarospoleAxmestere:
k6rte a kismarositesttiLletet
n6vszerintiszavaziisra:
A testiiLletI fb tart6zkodSsa6s 8 {b igen szavazal|vaT
fogadtael.
3/2fi)9.(IL12.) sa KII:
KismarosKdzsdgkdpviselGtestiiletees Szokolyak<izsdgkdpviseltitesttileteelfogadtaa k6{egyz6s6g2008.6vi rn6dositottk<ilts6gvet€s€t.
Hatririd6:azonnal
Felel6s: polgiirmesterek
GvurcsikMihalv Szokolvapolg6rmestere:
Tfjdkoztatist kdrt arrdl, hogy 2008-bana ,Jt<irjegyzrisegtriirgyieszkrizfejlesads€re"'beadott
pdlydzathogy 611?
Poldauf GdborKismarospolgdrmestere:A ktizbeszereztetds
megtdrt6nt,a palyrizatota Hall6
Mintabolt nyerte el, azaz a szttmltog*peka bolt sziilitanl, a szerz6ddsdrtelmdbenmdrcius
elejeig. Most azt jelezte a Mintabolt, hogy szrimira ez a szerz6desm6r nem kedvez66s
szeretle kihatrdlni a szerz6ddsbril.Ha ez megtdrtdnik,akkor a 2. helyen pilyiiz6 Dunaweb

szillitja majd az eszkdziiket,de a k6t aj6nlat kozdtti kiiLldnbs€get
a szerztiddst-szeg6
Hall6
Mirfabohnrk kell rnegterilenie.Tehdtnem az onkormiinyzatoknakkell tdbbet fizeftie.
A britorok szdllitrisfin a pfly{zaat az OazisKft. nyerteel.
Gvwcsik Mihr6lySzokolyapolgrfu'mestere:
Miert kellett ezt a pilyrizatot k0zbeszereztetni,
hiszena pilyazati dsszegezt nem indokolja?
Poldauf Gfbor Kismaros polgiirmestere:Mi mfr kertiltflnk kellemetlen helyzetbe, ez6rt
Uglvdddelintdztetttika kdzbeszereztetdst,
dsazt mondta,hogy szti'ksdges.
Herth Gusztivn6 penziigvi vezet6: A pely6zatotKismaros,mint gesztordnkormrinyzatadta
be. A pfilyiuati p6nzt is az dnkormiinyzat kapja, es 6tadofi penzk6nt szirnol el a
k6rjegyz6sdggel.Kismaros dnkormrinyzat6nakaz dv folyamriLnt<lbb p|lyiuafa voll igy az
egyuttesdsszegmiatt mfr krizbeszereztetnie
kellett.
RdveszArodd szokolvaik6pvisel6:javasolta,ha a jriv6ben leszhasonl6kdzospdlyriaat,akkor
egy szokolyaikdpvisel6is vegyenreszta kdzbeszereztetdsn6l.
Pcldauf Giibor Kismarospolsaxmestere:
Megk<iszdnte
a Szokolyaitest0letkdzremfikddds6t- r6vid szrinetetrendeltel- az Il6s els6
ftszet lezfirta.
K.m.f.
dr.CseriTibor
k6{egyzii
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