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Pénzesgyőr, Fő u. 41. Tel/ 448-013

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 29-én 17 óra
00 perckor kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Tárgyalóterem
 Pénzesgyőr, Fő u. 41.

Jelen vannak:
A./ Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hajós Ákos polgármester, Szautner János, Véber Arnold, Páder Róbert, (4 
fő)

Igazoltan távol maradt az ülésről: Szilvás Szilveszterné
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:

 Dr. Takács Ervin jegyző

Hajós  Ákos polgármester köszöntötte  a  képviselő-testületi  ülésen  megjelenteket.
Megállapította,  hogy Pénzesgyőr Önkormányzat  Képviselő-testületének  5 fő tagjából az
ülésen  4 fő megjelent,  így a képviselő-testületet  határozatképesnek  nyilvánította és az
ülést megnyitotta.

Hajós Ákos polgármester határozati javaslata:
Napirend: 
                  1. Bakonykarszt Zrt. Gördűlő Fejlesztési tervének elfogadása.

Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester
 
2. Helyi Választási Bizottság új tagjainak megválasztása (lemondások 
miatt szükséges)
Előterjesztő: dr. Takács Ervin jegyző

3. Szociális rendelet módosítás (beiskolázási támogatásról való döntés)
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester

4. Vegyes ügyek

Zárt ülés
5. Szociális kérelmek

S z a v a z á s:

Pénzesgyőr  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendi  javaslatot  (döntéshozatalban
résztvevők száma: 4 fő) 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta.
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51./2016.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat:
NAPIREND:

 
                 1. Bakonykarszt Zrt. Gördűlő Fejlesztési tervének elfogadása.

Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester
 
2. Helyi Választási Bizottság új tagjainak megválasztása (lemondások 
miatt szükséges)
Előterjesztő: dr. Takács Ervin jegyző

3. Szociális rendelet módosítás (beiskolázási támogatásról való döntés)
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester

4. Vegyes ügyek

Zárt ülés
5. Szociális kérelmek

N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A:

1./ napirend: Napirend: 1.Bakonykarszt Zrt. Gördűlő Fejlesztési tervének elfogadása.
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester
 

Hajós Ákos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet,  A víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti  Gördülő Fejlesztési  Tervvel
kapcsolatos kötelezettségről.

A víziközmű-szolgáltatásról  szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerint
minden  év  szeptember  15-ig  az  Önkormányzat  tulajdonában  levő  víziközmű-vagyonra
Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni.

A  BAKONYKARSZT  Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság
felajánlotta  segítségét  és  közreműködését  a  Gördülő  Fejlesztési  Tervel  kapcsolatos
önkormányzati  kötelezettségek  teljesítésében.  A  BAKONYKARSZT  Zrt.
meghatalmazással  vállalja,  hogy  az  Önkormányzat  víziközmű-vagyonára  2017-2031.
évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet elkészíti.

A meghatalmazás kiterjedhet arra, hogy az Önkormányzat által szolgáltatott adatok alapján
összeállított Gördülő Fejlesztési Tervet a BAKONYKARSZT Zrt. jóváhagyásra benyújtsa
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. Kiterjedhet továbbá arra is, hogy
a  BAKONYKARSZT  Zrt.  az  Önkormányzatot  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-
szabályozási  Hivatal  Gördülő  Fejlesztési  Terv  jóváhagyására  irányuló  eljárásában
képviselje.

 S z a v a z á s
Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete (döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő)
4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
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52./2016.( VIII.29.) Képviselő-testületi határozat:

Pénzesgyőr  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  mint  a  35.
sorszámú  11-25566-1-004-01-12  MEKH  kóddal  rendelkező  Hárskút  ivóvízellátó
víziközmű-rendszer,  Ellátásért  Felelőse,  megtárgyalta  a  2017-2031.  évekre  vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő  Fejlesztési  Tervvel  kapcsolatos  kötelezettségek  végrehajtása  érdekében  a
Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  arra,  hogy  hatalmazza  meg  a
BAKONYKARSZT  Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaságot  a
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

A  meghatalmazás  terjedjen  ki  arra  is,  hogy  a  BAKONYKARSZT  Zrt.  a  vonatkozó
Terveket  készítse  el  és  a  Vksztv.  valamint  az  58/2013.  (II.  27.)  Korm.  rendelet  által
megállapított  véleményezés átvételét követően, a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a
jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

Felelős: Dr. Takács Ervin jegyző
Határidő: azonnal

/

2./ napirend: Helyi Választási Bizottság új tagjainak megválasztása 
    Előterjesztő: dr. Takács Ervin jegyző

Dr.  Takács  Ervin  jegyző:  A  Helyi  Választási  Bizottság  egy  tagja  nem tudja  tovább
vállalni  a  tagságát  a  választási  bizottságban.  A helyére  a  póttagok  közül  jelöltem egy
személyt.  Most a póttag helyére,  aki rendes tag lett,  szükséges új embert  választani.  A
jelöltem Szautner Jánosné 8426 Pénzesgyőr, Bocskai u. 17/A szám alatti lakos.  

Hajós Ákos polgármester: Egyetért a tag személyével, kéri a képviselő testületet, hogy
szavazzák meg Szautner Jánosnét.

S z a v a z á s
Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete (döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő)
3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

53./2016.( VIII.29.) Képviselő-testületi határozat:

Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szautner Jánosné 8426 Pénzesgyőr,
Bocskai u. 17/A szám alatti lakost a Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztja.

Felelős: Dr. Takács Ervin jegyző
Határidő: azonnal
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Dr.  Takács  Ervin  jegyző  kéri,  hogy  a  szavazás  után  az  új  tag  tegye  le  az  esküt  a
polgármester előtt.

3.Napirend. Szociális rendelet módosítása (beiskolázási támogatásról való döntés)
  Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester

S z ó b e l i  e l ő t e r j e s z t é s

Hajós  Ákos polgármester a  szociális  normatíva  keretünk idén is  lehetővé  teszi,  hogy
támogassuk a helyi családokat iskolakezdéskor. Szeretné legalább a tavalyi összeget oda
adni a szülőknek.

Szautner János képviselő: Szerinte valamennyit emeljünk a tavalyi összegen.

Páder Róbert  képviselő:  Javasolja,  hogy az óvodások szülei  a nevelési  év kezdetekor
10.000 Ft-t kapjanak gyermekenként. Az iskolások szülei a gyermek 19. életév betöltéséig,
ha középiskolai tanulmányokat folytat kapjanak idén 15.000 Ft-t.

S z a v a z á s:
Pénzesgyőr  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  rendelet-tervezet  alapján
(döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő) 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta és
megalkotta önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint:

Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VIII.29.)
önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról 

/az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi/

Felelős: Hajós Ákos polgármester/Dr. Takács Ervin jegyző
Határidő: azonnal

4.Napirend Vegyes ügyek 
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 

17.óra  36  perckor  Szilvás  Szilveszterné  képviselő  megérkezett,  így  a  képviselő-
testület teljes létszámra kiegészült.

Hajós Ákos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet,  hogy dönteni kell az
adósságkonszolidációban  nem  részesült  települési  önkormányzatok  fejlesztésének
támogatása pályázatban milyen célterületre nyújtsa be az önkormányzat a pályázati
igényét. Javasolom, hogy az igényelt támogatás a maximális 6,5 millió forint erejéig
az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  épület  felújítása,  fejlesztése,  energetikai
korszerűsítése cél terület keretén belül a közösségi ház és az orvosi rendelő legyen
felújítva a pályázat nyertessége esetén. A tervezői költségbecslés alapján a közösségi
ház felújítására 4,555.000 Ft, az orvosi rendelő felújítására 1.950.000 Ft szükséges.
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Hajós  Ákos  polgármester képviselői  kérdésre  válaszolta,  hogy  sikeres  pályázat
után,  a  támogatói  okirat  aláírása  után  az  önkormányzat  kérelmére  a  fejlesztési
célterületet  meg  lehet  változtatni  más  támogatható  célterületre  azzal  a  feltétellel,
hogy  a  támogatási  összeg  nem  nőhet  és  megvalósítás  végső  határideje  2018.
december  31.  sem módosulhat.  Ha  időközben  változik  a  képviselő-testület  terve,
akkor van lehetőség a módosításra.

S z a v a z á s
Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete (döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő)
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

54./2016.( VII.12.) Képviselő-testületi határozat:

Pénzesgyőr  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az
adósságkonszolidációban  nem  részesült  települési  önkormányzatok  fejlesztésének
támogatása  című  pályázatban  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  épület  felújítása,
fejlesztése,  energetikai  korszerűsítése  4.  célterületet keretén  belül  a  Közösségi  ház
felújítására  4.550.000 Ft,  az  orvosi  rendelő  felújítására  1.950.000 Ft  támogatási  igényt
nyújt be.

Felelős: Hajós Ákos polgármester
Határidő: azonnal

Vegyes ügyek 4/2

Hajós Ákos polgármester: Az Élelmiszerbank által kötött együttműködési megállapodás
alapján  a  létminimum  közelében  élő  rászorulok  ellátására  kapott  vetőburgonya,
vetőmagvak  stb.  elültetése  kapcsán  az  önkormányzatnak  szükségszerűen  költségei
keletkeztek,  mint  pl.  az  ingatlan  körbekerítése,  a  föld  műtrágyázása,  a  föld
megművelésének (szántás, borona) költségei az önkormányzat szociális keretének terhére
kerüljenek elszámolásra.

S z a v a z á s
Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete (döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő)
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

55./2016.( VIII.29.) Képviselő-testületi határozat:
Pénzesgyőr  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Magyar
Élelmiszerbank  Egyesület  (1172 Budapest,  Lokátor  u.  3.)  által  kapott  vetőburgonya  és
egyéb  vetőmagvak  felhasználása  során  az  önkormányzatnak  szükségszerűen keletkezett
költségeit (ingatlan körbekerítése, a föld műtrágyázása, a föld megművelésének, szántás,
boronálás költségei) az önkormányzat szociális keretének terhére kerüljenek elszámolásra.

Felelős: Hajós Ákos polgármester
Határidő: azonnal
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Vegyes ügyek 4/3

Hajós Ákos polgármester: A nagy esőzések során megemelkedett a Gerence patak,
több  önkormányzati  területet  elöntött  kárt  okozva  bennük.  Szeretné,  ha  az
önkormányzat újabb Vis Maior igényt nyújtana be a Gerence patak gépi kotrására,
medertisztítására közel 400 méter hosszan, a kritikus szakaszon. A munkafolyamat a
tervező költségbecslése alapján 4,2 millió Ft.-ba kerülne, melynek az önkormányzati
önrésze 10%, azaz 420.000 Ft.

S z a v a z á s
Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete (döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő)
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

56./2016.( VIII.29.) Képviselő-testületi határozat:
Pénzesgyőr Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy Vis Maior
igényt nyújt be a Gerence patak gép kotrására, medertisztására 4,2 millió Ft értékben,
melynek az önkormányzatra eső önrésze 420.000 Ft. A képviselő-testület vállalja az
önrész megfizetését.

Felelős: Hajós Ákos polgármester
Határidő: folyamatos

Vegyes ügyek 4/4

Hajós  Ákos  polgármester tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  szeretne  megbízási
szerződést  kötni  havi  nettó  16.000 Ft  értékben Gyepesi  Tímea  8426 Pénzesgyőr,
Kőris  u.  26/A  szám  alatti  lakossal.  Gyepesi  Tímea  feladata  lenne  a  kultúrház
hétvégen történő nyitva tartásakor a rendezvények felügyelete, majd a rendezvények
utáni takarítás. 

Páder Róbert képviselő: Az önkormányzatnak már eddig is van hasonló összegre
két folyamatos megbízási szerződése két helyi lakossal, kérdezi, hogy ezt nem tudja-
e máshogy megoldani az önkormányzat.

Hajós Ákos polgármester szerint ez az összeg nem sok a másik két magánszemély
közül az egyik könyvtárosi feladatokat lát el, a másik hölgy meg az önkormányzat
faházainak  takarítását  és  a  vendégek  fogadását  látja  el.  Szerinte  a  feladatkörök
elkülöníthetők és ő is reméli, hogy nem lesz feszültség emiatt.

S z a v a z á s
Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete (döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő)
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

57./2016.( VIII.29.) Képviselő-testületi határozat:
Pénzesgyőr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, havi nettó 16.000
Ft-ért megbízási szerződést köt Gyepesi Tímea 8426 Pénzesgyőr, Kőris u. 26/A szám
alatti  lakossal  a  kultúrház  hétvégen  történő  nyitva  tartásakor  a  rendezvények
felügyeletére, majd a rendezvények utáni takarításra.
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Felelős: Hajós Ákos polgármester
Határidő: folyamatos

Vegyes ügyek 4/5

Hajós  Ákos  polgármester kéri,  hogy  az  önkormányzat  bízzon  meg  egy
ingatlanközvetítőt, hogy hirdesse meg eladásra a Pénzesgyőr 87/2, 87/3, 87/4 hrsz.-ú
önkormányzati  ingatlanokat.  Az ingatlanközvetítő  nem kapna semmilyen  díjazást,
kizárólag akkor fizetnénk neki, ha ő találna vevőt az ingatlanokra és nem kötnénk
vele kizárólagosságot, így az önkormányzat is kereshet vevőket.

Páder Róbert képviselő: Jelezte, hogy nem értett egyet a polgármesterrel, mert még
mindig  nem  készítette  el  a  polgármester  a  már  korábban  is  kért  tervezői  vagy
mérnöki  költségbecslést  az  orvosi  rendelő  és  a  hivatal  új  épületben  történő
elhelyezésére vonatkozóan. Szerinte meg kell várni, a tervezői költségbecslést, mert
csak akkor hozható felelősségteljes döntés.

Dr. Takács Ervin jegyző jelezte, hogy az ingatlanok jelenleg a törzsvagyon részét
képezik  és  ezért  szükséges  majd  a  konkrét  értékesítés  előtt  a  vagyonrendelet
módosítása is.

Hajós  Ákos  polgármester:  Páder  Róbert  képviselőnek  válaszolt,  hogy próbálják
meghirdetni az ingatlanokat, nézzük, hogy van-e kereslet rá és ha igen az mennyire
tér el az ingatlan szakértői értékbecsléstől. Az értékesítésre történő meghirdetés nem
kötelezz minket semmire, pusztán a piac felmérésére is szolgálhat.

S z a v a z á s
Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete (döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő)
4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

58./2016.( VIII.29.) Képviselő-testületi határozat:
Pénzesgyőr  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az
önkormányzat  bízzon  meg  egy  ingatlanközvetítőt,  hogy  hirdesse  meg  eladásra  a
Pénzesgyőr  87/2,  87/3,  87/4  hrsz.-ú  önkormányzati  ingatlanokat.  Az
ingatlanközvetítő díjazás kizárólag akkor illeti  meg, ha ő talál  a képviselő-testület
számára is elfogadható vevőt az ingatlanokra. Kizárólagosságot az értékesítésre nem
köt az önkormányzat senkivel.

Felelős: Hajós Ákos polgármester
Határidő: folyamatos

Egyéb vegyes ügyek

Hajós  Ákos  polgármester képviselői  kérdésre  válaszolva  közölte,  hogy  a
meghirdetett állásokra sajnos még senki sem jelentkezett.

Páder Róbert képviselő: felvetette, hogy a Kőris utcában az előző településvezetés
szakszerűtlenül és jogszerűtlenül magánterületre vezetve oldotta meg a Kőris utca
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vízelvezetését.  A  magánterület  tulajdonosait  folyamatosan  kár  éri  a  vízelvezetés
miatt.  Jó lenne, ha az új testület megoldaná ezt a problémát, kéri a polgármestert,
hogy legközelebbi testületi ülésre dolgozzon ki az állami közútkezelővel egyeztetve
egy megoldási alternatívát, amit érdemben tudna a testület tárgyalni.
Hajós  Ákos  polgármester közölte  az  ő  megoldási  javaslatát,  de  a  kérésnek
megfelelően egyeztet az állami közútkezelővel.

Páder  Róbert  képviselő:  Határozottan  kéri,  hogy  legyenek  azok  az  ingatlan
tulajdonosok kaszálásra felszólítva, akiknél méteres a gaz a Kőris utcában. Továbbá
azaz ingatlan tulajdonos is, aki a közterületre közvetlenül a járda mellé fát ültetett
ezzel korlátozva a járda használhatóságát.

Véber  Arnold  alpolgármester képviselői  kérdésre  közölte,  hogy  Kucsera  Ákos
sokkalja  az  önkormányzat  által  megszabott  bérleti  díjat,  megpróbál  vele  újra
tárgyalni, hogy csak az ingatlan hátsó részét bérelje ki kedvezményesebb áron.

Hajós Ákos polgármester megköszönte mindenkinek az ülésen való részvételét és az ülést
19 óra 20  perckor bezárta.

K.m.f.

Hajós Ákos Dr. Takács Ervin
polgármester jegyző 
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