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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 3-án 17 óra
00 perckor kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Vörösmarty Mihály Kultúrház
 Pénzesgyőr, Fő u. 41.

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

Hajós Ákos polgármester, Véber Arnold alpolgármester, Páder Róbert, 
Szautner János, Szilvás Szilveszterné (5 fő)

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  5 fő megjelent,  így a képviselő-testületet  határozatképesnek  nyilvánította és az
ülést megnyitotta.

Hajós Ákos polgármester határozati javaslata:
Napirend: 
                 

1. Központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása a 2017-2019-es 
időszakban 

Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester

2. Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester

3.Vegyes Ügyek
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester

Zárt ülés
4. Szociális kérelmek

S z a v a z á s:

Pénzesgyőr  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendi  javaslatot  (döntéshozatalban
résztvevők száma: 5 fő) 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta.

76./2016.(XI.03.) Képviselő-testületi határozat:
NAPIREND:

 
1. Központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása a 2017-2019-es 

időszakban 
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester

2



2. Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester

3.Vegyes Ügyek
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester

Zárt ülés
4. Szociális kérelmek

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

1./ napirend: 1. Központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása a 2017-2019-es 
időszakban 

Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester

Hajós Ákos polgármester: A társulást alkotó önkormányzatok sokallták az orvosi ügyelet 
működési költségeit. Közbeszerzési eljárás keretében megpróbáljuk elérni, hogy az orvosi 
ügyeletet ugyanolyan ellátási színvonal mellett, mégis olcsóbban működtessük.
 
S z a v a z á s

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

77/2016.( XI.03.) Képviselő-testületi határozat:
1. Pénzesgyőr  Önkormányzat  Képviselő-testület  jelen  előterjesztés  1.  mellékletét

képező  „Zirci  Járás  Önkormányzati  Társulása  területén  központi  háziorvosi
ügyeleti feladatok ellátása a 2017-2019-es időszakban” tárgyú közbeszerzési eljárás
Ajánlati felhívását és Közbeszerzési dokumentumait jóváhagyja.

2. Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Hajós Ákos polgármestert,
hogy  jelen  határozatot  küldje  mega  a  Zirci  Járás  Önkormányzati  Társulás
Tanácsa Elnöke részére.

Felelős:  1./2./ pontok esetében: Hajós Ákos  polgármester

Határidő: 1. pont esetében: azonnal
                2. pont esetében: 2016. november 7.
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2./ napirend: 
Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester

Hajós Ákos polgármester: A Társulási Megállapodást is szükséges újra módosítani, mert 
az egyik tag önkormányzat két kötelező feladatellátás tekintetében a FIX-PONT 
Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz lépett át.
 
S z a v a z á s

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

78/2016.( XI.03.) Képviselő-testületi határozat:
1./  Pénzesgyőr  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  a  Társulási  Tanács  2016.

október  26-i  ülésén  jóváhagyott  -  a  Zirci  Járás  Önkormányzati  Társulása  Társulási
Megállapodás 32. számú módosítása okiratot, valamint az ez alapján – az előterjesztés
1.  és  2.  mellékletének  megfelelően  -  elkészített  egységes  szerkezetű  Társulási
Megállapodást elfogadja. 

2./ Pénzesgyőr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Járás Önkormányzati 
Társulása Társulási Megállapodás módosítása okiratot, valamint az ez alapján 
elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a 
polgármestert.

Felelős:  1./-2./ pontok esetében: Hajós Ákos polgármester

Határidő: 1./- 2./ pontok esetében: azonnal

S z a v a z á s

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

79/2016.( XI.03.) Képviselő-testületi határozat:
1./  Pénzesgyőr  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  a  Társulási  Tanács  2016.

október  26-i  ülésén  jóváhagyott  -  a  Zirci  Járás  Önkormányzati  Társulása  Társulási
Megállapodás 33. számú módosítása okiratot, valamint az ez alapján – az előterjesztés
1.  és  2.  mellékletének  megfelelően  -  elkészített  egységes  szerkezetű  Társulási
Megállapodást elfogadja. 

2./ Pénzesgyőr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Járás Önkormányzati 
Társulása Társulási Megállapodás módosítása okiratot, valamint az ez alapján 
elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a 
polgármestert.

Felelős:  1./-2./ pontok esetében: Hajós Ákos polgármester

Határidő: 1./- 2./ pontok esetében: azonnal
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3.Napirend: Vegyes Ügyek
Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester

Vegyes ügyek 3/1

Hajós Ákos polgármester:  Az előző képviselő-testületi  ülésen  döntöttünk,  arról,  hogy
benyújtjuk  a  pályázatunkat  a  szociális  tűzifára,  örömmel  tájékoztatatom  a  képviselő-
testületet,  hogy  28  m3  tűzifát  kaptunk  a  Belügyminisztériumtól,  amit  a  szociális
rászorulóknak  tudunk  szétosztani.  Az  odaítélés  szabályait  helyi  rendeletben  kell
szabályoznunk,  emiatt  szükséges  a  szociális  célú  tűzifa  támogatás  helyi  szabályairól
rendeleti  formában döntenünk.  November  30-ig lenne a kérelmek beadási  határideje  és
december 15.-ig döntene a beérkezett kérelmekről a képviselő-testület.

S z a v a z á s:
Pénzesgyőr  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  rendelet-tervezet  alapján
(döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő) 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta és
megalkotta önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint:

Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(XI.03.)
önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
/az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi/

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

Szilvás Szilveszterné képviselő: Miért piszkosak mostanában a buszmegállók?

Hajós Ákos polgármester:  Utasítom a közcélú munkásokat,  hogy takarítsák ki a
megállókat rendszeresebben.
Hajós  Ákos  polgármester:  A  kamerarendszerrel  kapcsolatban  megkerestem  a
Veszprémi  Nyugalom  Kft.-t,  sajnos  a  mai  napig  nem  adtak  árajánlatot,  pedig
többször érdeklődtem náluk. Kértem egy árajánlatot egy székesfehérvári cégtől, ők
adtak árajánlatot 60-70.000 Ft-ba kerülne egy éjjellátó kamera, ami képes felismerni
éjszaka is a gépjármű rendszámát. A hangosítás és a kamera rendszert egyszerre ki
tudnák építeni.

Szilvás Szilveszterné képviselő: Meg kell keresni a szintén veszprémi Brill Kft.-t is,
hogy adjanak árajánlatot.

Szautner  János  falugondnok  és  képviselő:  Szükségem  lenne  egy  kihúzható
alumínium  létrára,  szivattyúra  és  a  falubuszba  GPS-re.  A  szivattyúhoz
áramfejlesztőre  és  több  kéziszerszámra.  A  jövő  évi  költségvetés  összeállításakor
mindenképpen  gondoljunk  ezekre  az  eszközökre,  mert  ezek  nélkül  nem  tudom
megoldani  a  településen  jelentkező  problémákat.  A  Kőris  utcában,  ami  állami
tulajdonában van jeleztem a közútkezelőnek újra, hogy van több veszélyes fa, amit ki
kell vágniuk. Ígéretet kaptunk rá, hogy még idén megoldják.
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Hajós Ákos polgármester: Szeretném, ha a kultúrház előterében is megoldanánk a
fűtést,  kértem egy helyi  vállalkozótól árajánlatot,  egy kandalló 3-4 db radiátorral,
munkadíjjal kb. 490.000 Ft-ba kerülne.

Páder Róbert képviselő:  Az önkormányzat  bankszámla kivonatát  nézve, alig van
szabad pénzünk, 750.000 Ft van a költségvetési számlánkon én nem javaslom, hogy
most csináltassuk meg a fűtést a kultúrház előterében.

Szilvás Szilveszterné képviselő: Én sem javaslom. Főleg most,  hogy ilyen kevés
pénzünk van.

Hajós  Ákos  polgármester:  Csináltassuk  meg  mégis  a  fűtéskorszerűsítést.  Az
önkormányzat  vásárolja  meg  a  kandallót  és  a  radiátorokat  közvetlenül  a
kereskedőktől és csak a munkadíj maradna a vállalkozónak. Hozzunk olyan döntést,
hogy  a  félre  tett  pénzünkből  max.500.000  ft  értékhatárig  megoldjuk  az  előtér
fűtéskorszerűsítését és, ha az adóhátralékból folyik be pénz, akkor visszatesszük az
500.000 Ft-t az elkülönített számlánkra.

S z a v a z á s

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

80/2016.( XI.03.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Pénzesgyőr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vörösmarty

Mihály  Kultúrház  előterében  a  fűtéskorszerűsítést  max  500.000  Ft  erejéig
megvalósítsa.  A szükséges  anyagokat  az önkormányzat  közvetlenül  a kereskedőktől
szerzi be és a kiépítési munkával megbízza Bertalan László egyéni vállalkozót.

Felelős: Hajós Ákos polgármester

Határidő: azonnal

Páder Róbert képviselő: A Fő utca 14. szám alatti ingatlan tulajdonos fel lett-e már
szólítva, hogy az ingatlana előtti járdaszakaszt tegye szabaddá a gyalogos forgalom
számára?

dr.  Takács  Ervin  jegyző:  Még nem,  de  a  holnapi  nap  folyamán  a  falugondnok
kézbesíti részére a felszólítást.

Hajós Ákos polgármester megköszönte mindenkinek az ülésen való részvételét és az ülést
18 óra 30  perckor bezárta.

K.m.f.

Hajós Ákos Dr. Takács Ervin
polgármester jegyző 
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