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JEGYZOXOXVV
Kdsziilt: Bakonybdl Onkorrn6nyzat Kepviselo-testiiletenek 2019. m6jus 22-en 15:00 orai
kezdettel megtartott nyilv6nos k6pviselo-testiileti illdserol

Az iil6s helye: Bakonybel Kozos Onkorm6nyzatiH:atal I{ivatali hetyisege
Bakonybel, P6pai u. 7.

Jelen vannak: Bakonybdl Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete:
M6rkus Zolttn polg6rmester
Nugy Arp6d alpolg6rmester
Regenye Zsolt kdpviselo
Felfoldi Andrea kepviselo
Hiill L6szl6ne kdpviselo
Mesziiros Pdter kdpviselo

Trivol maradt: Kr.rti Zoltdn kepviselo
Tanr{cskozdsi iossal: Mark6csnd Kis Vera .iegyzo

NAPIRENN EL6TT:

Mf rkus Zoltfin polgrirmester kciszontotte a megjelenteket. Megdllapitja, hogy a Kdpviselo-
testlilet torvdnyben meg6llapitott ldtsz6ma 7 f-o, ebbol 6 fo kepviselo jelen van. igy a
Kdpviselo-testtilet iilese hat6rozatkepes. A kepviselo-testiiletet halarozatkepesnek
nyilv6nitotta, ds az iildst megnyitotta. Javasolta, a napirendi pontok elfogad6s6t.

Mfrkus Zoltfn polsdrmester javaslatot tett az i"ilds napirendj6re:
NAPIRENDI JAVASLAT
l. Helyi Vdlaszt6si Bizottsdg tagjainak v6laszt6sa
Eloado: Mdrkus Zoltin polgdrmester
2. Vegyes tigyek

M:irkus Zoltin polgirmester szavaz6sra bocs6tja a jelen tildsen ismertetett napirendi
javaslatot, megrillapitia, hogy a Kdpviselo-testlilet 6 igen szavazartal. ellenszavazat,
tart6zkodds ndlktil azt. igy a napirendet elfogadta.

NAPIREND TARGYALASI:

1./ napirend:
Helyi V:ilasztfsi Bizottsig tagiainak v{lasztdsa

Mrirkus Zokrtn polgrirmester elmondja az elmirlt hetekben ket tag is lemondott valasztiisi
bizotts6gb6l, ezert V6laszt6si Iroda vezetojenek javaslat6ra javasolja a bakonybdli v6lasztrisi
bizotts6g pottagiainak megv6lasztani llrindz6k Ldszlone, P6pai u. 12. es Palkovicsnd
Brindz6k Henriett. P6pai u. 88. szdm alatti lakost.

M:lrkus Zoltin polg{rmester elmondja. kdrdes, hozzitszoltts nem levdn, a Kepviselo-testiilet
5 igen szavazaltal. ellenszavazat.tartozkod6s nelkiil a kovetkezohatarozatot hozta:

Bakonyb6l Kiizs69 Onkormfnyzat K6pvisel6-testiilete
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B:konrL,ei Kiiz:eg Onkomrdnlzat Kdpviselo-testtilete a v6laszt6si elj6r6sr6l sz6l6 2013. evi
\\\\-1. tiirr enr ra trrr abbiakban Ve.) 23. $-a alapj6n a helyi viilaszt6si bizottsiig tagjait es

pottagiait az alibbiak szerint megv6laszda.

.{ hel} i r ilasztasi bizottsiis taeiai:
Sziikrenr es Ldszlcine Bakonl'bdl. Ftirdo u. 42.
Haik Zoltdnne Bakonrbel. De6k u. 39.
Gdbriel Emese Bakonr bel. Fo u. 6.

Gazdig \-iktorne Bakonl,'bdl. Koveshegy u.2.
Szilagl i Zoltdnne Bakonl,'bdl. Ady u. 9.

Pottasok:
Brindziik Laszlone. Bakonybdl, P6pai v 12.
Palkovicsnd Brindz6k Henriett, Bakonybdl, P6pai u. 88.

A helf i r'6laszt6si bizotts6g v6lasztott tagj6nak megbizatdsa a Ve. 33. $ (3) bekezd6s a) ponda
alapjan a kdvetkezo 6ltal6nos v6laszt6sra megv6lasztott helyi v6laszt6si bizotts6g alakul6
r,ileseig tart.

Hatdrido: azonnal. a kovetkezo helyi onkorm6nyzati kdpviselok ds polg6rmesterek 6ltaliinos
r'6laszt6s6ra letrehozott v6laszt6si bizotts6g alakulo iilesdig
Felelos: Mark6csne Kis Vera jegyzo

2,/ napirend:
Vegl'es iigyek

a) Pripai utca rit ritfiir:isa

Regenye Zsolt k6pvisel6 elmondja megrillitotta a napokban a Piipai utc6n a gyori tulajdonos,
akinek ','olt fgeret az ut ittfir6sr6l. M6r al6ir6sgytijtesrol gondolkodik, mert meg lett igdrve
nrissem tdrler-rik semmi. az eso meg esik.

\I{rkus Zolttn polgrirmester elmondja. a nem tdrtent semmi nem igaz. A Veszpr6m megyei
kozutnak mdr jeleztek a probldmAt. kijottek, megneztek, azt mondt6k kell egy tervezo, akivel
nreg kell terveztetrli. es tbgnak javasolni tervezoket. Ez azonban elmaradt, es azota valoban
eltelejtodott. ez kb. 2-3 h6napja volt.

Regenr e Zsolt k6pvisel6 ehnondta mutatta a tulajdonos. hogy homokzs6kozni kellett neki.

\ldrkus Zoltdn polg:lrmester elniondja. hogy' affa azerl volt sztikseg. mert a P6pai utca

'egJreuet'b, hiza. ezelott i00 evvel arra a szintre tettc{k. eze.k tenl'ek. ezerl neur az

l):rtrmanlzat a ttleltis. Azert rizesedik. mert nincs szigetelese. .\ttirrdssal ralanii .jarithatri
. e.Z.

b t Petcifi utca lak6inak megkeres6se



M6szdros P6ter k6pvisel6 elmondja, a Petofi utc6b6l megkerestdk fiatalok a gyerekek vdget.
mert igen nagy a forgalom, a gyerekek kint j6tszanak. ..

Mirkus Zoltin polgirmester elmondja, hogy ot is felhivt6k, de elmondta, hogy az egy
belteriileti tit. a gyerekek nem tudnak ott j6tszani. Azegy ilt. Kb. 25 dvvel ezelott, mikor alig
volt aut6 a faluba oda f-estettek az r-1916iskol6t, ez egy dolog, de az egy irt. Tudatositani kell az
emberekben.

Felfiildi Andrea k6pvisel6 elmondja, jitszanak a gyerekek az udvaron. ez t6nyleg abszurd.

Mdszfros P6ter k6pvisel6 elmondja. nehezmdnyezik, hogy tobben sz6guldoznak azon az
irtszakaszon.

Mdrkus Zolthn polgf rmester elmond.ia, jogositvdnya 18 ev f-eletti embernek lehet. Mindenki
biintetojogi f-elelossege tudat6ban vezet. Kinn a 30-as t6bla. ha valaki 50-el, vagy 70-el megy,
nem a testtiletnek kell elnezdst kerni.

c) Busz fordulds

M6szfros P6ter k6pvisel6 elmondja, R6zsa utc6ba koltozott egy fij lak6, aki ezzel kereste
meg ot, hogy tiltsa ki az Onkormanyzat a buszokat 6s a nagy ronksz6llitokat az utc6b61.
Repedezik a hina. most javftgatja, nem tesz neki j6t a sok busz. Statikussal is megnezette a
h6zal. Rdgen se j6rt arra busz, kinn a buszmeg6ll6, ott meg szoktak 6llni a buszok. 6s beset6lt
mindenki az i,idtilobe.

M{rkus Zoltin polgrirmester k6rddse, mi a helyzet, ha a Vadszolobe, vagy a Hotelba megy
a busz? Egyebkdnt a hin azert reped, mert nincs alapja. Ha van egy hdznak alapja, nem fog
repedni. azerl mefi elmegy elotte 2-5 busz. Nem gondolja. hogy az a jo megoldds. ha kitiltj6k
a br.rszokat, mert a teleprilds egyre ink6bb a turizmusb6l dl. Ndh6ny ev alatt a venddgdjszak6k
szima25 ezerrol 49 ezerre emelkedett.F.s ez csak az itt alv6k. Az idelatogat6k 150-200 ezer
ember dvente. De termeszetesen foglalkoznak a kerddssel, ha b6rkinek van javaslata szivesen
fogadja.

d) F6 utca h:izi bekiit6s fehijftrisa

Nagy Arprid alpolg{rmester elmondja, ami mdg probldma. ds kellene valamit kezdeni a
helyzettel, hogy a Renk6 Pdter elzavarta a Koll6th Zsoltot ismdt. Azt mondta neki, hogy majd
ha megrendeli az Onkorm6nyzat a munk6t. akkor megoldj6k. Visszaktildte oket az
Onkorm6nyzalhoz. Azt mondta a Yizigy 2-3 evig el fog levelezgetni az Onkormanyzattal,
rigyse lesz belole semmi.

Mfrkus Zoltin polgfrmester elmondja, 13:16 perckor hivta a Viztigy Veszprem Megyei
lgazgato.ja. ds a Renk6 Peterrel ma beszdlt. A vizmti az |rajitnlatot v6r1a. Ami ndzeteltdrds
volt: hogy a munka javft6s vagy fehi.iit6s. A Pdter szerint a f'elirjit6s" hisz az a tulajdonos
dolga. a javit6s az izemelteto dolga. Az Onkormanyzat szerint ez egy k6sz rendszer. csak
rossz. 'fehdt javit6s. A Vizmii szerint nem javithat6. f'el kell tijftani. Vitatkozni lehet a
szavakon, de ez rossz. Nem fblirjitani kell, javitani. Mint a szivattyrindl kb. ket eve, ti.litsuk f'el.
Nem lehet, kell egy [j.Kiszedte, csak sikeri.ilt fellijitani, nem keriilt egy fillerbe se az
Onkorm6nyzatnak. a mai meg6llapod6s eredmdnyekent a kolts6geket f-ele-f'ele ar6nyba {il1i6k.
az Onkorm inyzatnak 3 5 0. 000 Ft+Afet kel I fi zetnie.



e) Telek vdsrirkis

Mrlrkus Zolthn polgfrmester elmondja. nincs m6r az. Onkormanyzatnak terl.ilete, a
Bakonybdl 607 hrsz-[r alatti ingatlan h6ts6 kertjdt, annak egy reszet 200.000 Ft-ert
drtdkesitend Palkovics Tibor tulajdonos. 25-30 ezer az iigyvddi koltsdg. Es a telekmegosztds.
az egy 80-100 ezer Ft.

Mdrkus Zoltin polg:lrmester elmondja, kerdds, hozzaszoltts nem leven. a Kdpviselo-testtilet
5 igen szavazattal, ellenszavazat.tartozkod6s ndlk|l a kdvetkezohatt*oz,atot hozta:

B a konyb6l Kiizs6 g 6n ko rmrin y zat Klpvisel6-testii lete
2l/2019 (V.22.) sz. Kt. hatirozatft

Bakonybdl Kozseg Onkorm6nyzatdnak Kdpviselo-testtilete rigy dontott. megv6s6rolia
Palkovics Tibor tulajdonostol. Bakonybel,607 hrsz-ti ingatlan h6ts6 kerddt 200.000 Ft
kialkudott vdteler6ft. Az ingatlan telekmegosztdsttt kezdemdnyezi a foldhivataln6l.

Hatiirido: azonnal
Felelos: M6rkus Zoltdn pol g6rmester

NAPIREND UTAN

Mrirkus Zoltf.n polgrirmester megkdszcinte mindenkinek az rildsen val6 rdszvetelt es az iilest
15 6ra 35 perckor bezi.l1ta.

M6rkus Zoltan
polgdrmester

K..m.f.
i

:l-
Markdb'sne'Ki, V..,

jegyzo
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