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JEGYZOKONYV

BAKONYBEL ONKORMANYZAT KEPVISEL6-TESTULETENEK
2019. m6j us 29 -en megtartott nyilv6nos kdpviselo-testtileti tilesdrol



JEGYZOxOxyv
K6sztilt: Bakonybel Onkormiinyzat Kdpviselo-testtiletenek 2019. m6.ius 29-en 15:30 6rai
kezdettel megtartott nyilviinos kdpviselo-testtileti iilds6rol

Az iil6s helye: Bakonyb6l Kozcis Onkorm6nyzatiHivatal Ilivatali helyisdge
Bakonybel,Pdpai u.7.

Jelen vannak: Bakonybel Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete:
M6rkus Zoltitn pol g6rme ster
Nagy Arp6d alpol g6rmester
Regenye Zsolt kepviselo
Felfoldi Andrea kepviselo
Htill L6szl6nd kdpviselo
M6sz6ros Pdter kepviselo

Trivol maradt: Kuti Zoltitn k6pviselo
Tanricskozfsi ioggal: Mark6csne Kis Vera jegyzb

Megjelent 1 fo bakonybdli lakos.

NAPIREND EL6TT:

Mrlrkus Zoltin polgrlrmester koszontotte a meglelenteket. Meg6llapitja. hogy a Kepviselo-
testtilet torvdnyben megrillapitott ldtsz6ma 7 fo, ebbol 6 fo kepviselo jelen van. igy a
Kdpviselo-testtllet i.il6se hat6rozatkdpes. A k6pviselo-testtiletet hatdrozatkepesnek
nyifv6nitotta, ds az iildst megnyitotta. Javasolta, a napirendi pontok elfogad6s6t.

NIri rkus Zolt{ n polgri rm ester .i avaslatot tel az tiles napi rendj dre :

NAPIRENDI JAVASLAT
l./ Bakonyb6li Kiiziis 6nkormrinyzati Hivatal 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek m6dositrisa
Eload6: Markdcsne Kis Vera jegyzo
2./ Bakonyb6li Kiiziis Onkormrinyzati Hivatal 20 18. 6vi zitrszimaddsa
Eload6: Mark6csnd Kis Vera jegyzo
3./ Bakonyb6li Szent Gell6rt Napktiziotthonos Ovoda 2018. 6vi kiilts6gvet6s m6dositrisa
E 1 o ad6 : M6rku s Zoltin p o I g6rrn e st er I Szililgy i Zoltinne 6 vo davezeto
4./ Bakonyb6li Szent Gell6rt Napkiiziotthonos 6voda 2018. 6vizf,rszimaddsa
E I o ado : M 6rkus Zoltdn p o I g6rm e st er I Szillgy i Zoltinne 6 vo dav e zeto
5.1 Bakonyb6l Kiizs6g 6nkormfnyzata k6pviseld-testiilet6nek rendelet-tervezete 

^zOnkormrin yzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek m6dosit:isr{rril
Eload6: M6rkus Zolttn polg6rmester
6.1 Bakonyb6l Kiizs6g 6nkormrinyzata k6pvisel6-testiilet6nek rendelet-tervezete
B a kony b6l Kiizs 69 6 n ko rm :i n y zata 2 0 1 8. 6v i zilrszdmad risri 16 I
Eload6: M6rkus Zoltftn polg6rmester
7./ Beszhmol6 a gyermekv6delmi feladatok ellftrlsrirril
Eload6: Mark6csne Kis Vera jegyz\
8./ Vagyonkezel6si szerz6d6s tervezet megt:lrgyakisa
El oad6 : Miirkus Zoltfn pol g6rmester
9./ BM pd,lyizat
Eload6 : Mdrkus Zoltin polg6rmester



ll.l. Timogat6si k6relem
:. - ,.:., \ larkus Zoltdn polgdrn-rester
I l. \'ep es iigr ek

\lirkus Zoltin polg{rmester szavaz6sra bocs6da a jelen tilesen ismertetett napiren;i

.'rr;sialot. megdllapit-ia. ho_u1 a Kepr,iselo-testiilet 6 igen szavazatlaL ellenszar azat.

larttizke.rdas nelkiil azt. is\ a napirendet elfogadta.

\ {PIREND TARG\-,T,LiS..{, :

1. napirend:
Bakonl'b6li Kiiziis Onkorm{n1.zati Hivatal 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek m6dosftrlsa

Mirkus Zoltin polgdrmester elmondj a az eloterjesztest mindenki megkapta, megkdrdezi
Jegl'zo asszon\ szobeli kiegeszitest kiv6n-e tenni?

Markricsn6 Kis Vera jegl'zci elmondja, sz6beli kiegeszitest nem kiv6n tenni, felmeriilo
kdrddsekre r'6laszolnak.

Mfrkus Zoltin polgfrmester elmondja. kdrdes, hozzftszolls nem levdn, a Kepviselo-testiilet
6 igen szavazattal. ellenszavazat.tartozkod6s nelkril a kovetkezohatarozatot hozta:

Bakonyb6l Ktizs69 6nkormrlnyzat K6pvisel6-testiilete
2412019 (Y.29.) sz. Kt. hatfirozatit

Bakonybel Kdzseg 6nkorm6n yzatlnak Kepviselo-testrilete
Bakonyb6li Koz6s Onkorm6nyzatiHivatal2018. evi koltsegvetdsdnek m6dosit6s6t az

e loteri esztd s szeri nti taft alommal elfo gadj a.

Hat6rido: azonnal
Felelos: Mark6csn6 Kis Vera jegyzo

2.1 napirend:
Bakonyb6li Kiiziis Onkormdnyzati Hivatal 2018. 6vi zirszflmaddsa

Mrirkus Zoltin polgfrmester elmondj a az elotertesztdst mindenki megkapta, megkdrdezi
Jegyzo asszony sz6beli kiegdszitdst kiv6n-e tenni?

Markicsn6 Kis Vera jegyzo elmondja, sz6beli kieg6szitest nem kiv6n tenni, felmertilo
kdrddsekre v6laszolnak.

Mirkus Zoltin polgirmester elmondja, kerdds, hozzlszolits nem leven, a Kepviselo-testi.ilet
6 igen szavazattal. ellenszavazat,tarlozkodiis ndlktil a kovetkezohatirozatot hozta:

Bakonyb6l Kiizs6g Onkormf nyzat K6pvisel6-testtilete
2512019 (V.29.) sz. Kt. hatirozatit

Bakonybel K6zsdg Onkorm6n yzatdnak Kepviselo-testiilete
Bakonybdli Kdzos Onkorm6nyzatiHivatal2018. dvi zdrszdmadftsat az eloterjesztds szerinti

tartalommal elfogadja.



Hat6rido: azonnal
Felelos: Mark6csn6 Kis Vera jegyzo

3./ napirend:
Bakonyb6li Szent Gell6rt Napkiiziotthonos 6voda 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek m6dositdsa

M{rkus Zolthn polgfrmester elmondja az eloterjesztdst mindenki megkapta.

Miirkus Zoltin polgrlrmester elmondja. kerdds. hozzlszolits nem ldvdn, a Kepviselo-testiilet
6 igen szavazattaL ellenszavazat.tartozkodas nelktil a kovetkezohatdrozatot hozta:

Bakonl'b6l Kiizs69 6nkormint'zat K6pvisel6-testiilete
2612019 (\'.29.) sz. Kt. hatirozatflt

Bakonl bel K6zsdg Onkormdnl zatdnak Kepviselo-testiilete
Bakonybeli Szent Gellerr Napkoziotthonos Or oda l018.evi koltsdgvetdset az eloterjesztds

szerinti tartalommal eltbgadj a.

Hat6rido: azonnal
Fe lelo s : M 6rkus Zoltitn pol g6rm ester, Szi l6gy i Zoltinne 6vodavezeto

4./ napirend:
Bakonyb6li Szent Gell6rt Napktiziotthonos 6voda 2018. zirszilmadisa

Mrirkus Zoltin polgrirmester elmondj a az eloterjesztdst mindenki megkapta.

Mrirkus Zoltin polgrirmester elmondja, kerdds, hozzitszolits nem levdn, a Kdpviselo-testiilet
6 igen szavazattal, ellenszavazat,tartozkod6s nelkiil a kovetkezohatarozatot hozta:

B a kony b6l Kiizs 69 6n ko rm 6 n y zat Klpvisel6-testii lete
27/2019 (Y.29.) sz. Kt. hatflrozatit

Bakonybel Kozsd g Onkormdny zatanak K6pvi selo-te stiil ete
Bakonybdli Szent Gell6rt Napkoziotthonos Ovoda 20l8.dvi zdrszitmad,trsifi az eloterjesztds

szerinti tartalommal elfogadj a.

Hat6rido: azonnal
Fe I el o s : M6rkus Zoltdn po I g6rmester, S zi l6gyi Zoltirnne 6vodavezeto

5./ napirend:
Bakonyb6l Kiizs69 Onkormfnyzata k6pvisel6-testiilet6nek rendelet-tervezete az
Onkormrin yzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek m6dosit{srirril

Mr{rkus Zoltin polgr{rmester elmondj a az eloterjesztdst mindenki megkapta.

Mdrkus Zoltin polgrirmester elmondja, kerdds, hozzflszolits nem ldvdn, a K6pviselo-testiilet
6 igen szavazattal, ellenszavazat,tartozkod6s ndlktil a kovetkezo rendeletet alkotta:



Bakonyb6l Kiizs6g 6nkormrinyzat K6pvisel6-testi.ilete
6/2019 (V.31.) 6nkormrinyzati rendelete

/A rende I et a j e gyzokcinyv mel lekletet kep ezi I

6./ napirend:
Bakonyb6l Kiizs6g Onkormdnyzata k6pvisel6-testiilet6nek rendelet-te rvezete 

^zO nko rm { n y zat 20 18. 6v i zirszimadr{sa

Mirkus Zoltin polgrirmester elmondj a az eloterjesztdst mindenki megkapta.

Mrirkus Zoltin polgrlrmester elmondja, kerdds, hozzdszolits nem l6ven, a K6pviselo-testtilet
6 igen szavazattal. ellenszavazat,tartozkodds ndlktil a kovetkezo rendeletet alkotta:

Bakonyb6t Kiizs6 g 6nko rmrin y zat Kfipvisel6-testii lete
7 /2019 (V.31.) 6nkormrinyzati rendelete

/A rendelet a jegyzokonyv melldkletetkepezil

7./ napirend:
Beszfmo16 a gyermekv6delmi feladatok ell:itr{sr{16l

Markfcsn6 Kis Vera jegyz6 elmondja, az ellterjesztest mindenki megkapta. kiegdszfteni
nem kiv6nja, a kdrddsekre szivesen v6laszol.

Nagy Arpdd alpolgfrmester elmondja, szerencs6re j6 sztilok vannak Bakonybelben, nagyon
kiriv6. p6r eset van csak, mikor az Onkorm lnyzatnak. csal6dsegito es egyeb szolg6latoknak
be kell avatkoznia egy csal6d eletdbe. Gyerekekkel nem szokott gond lenni.

Felfiildi Andrea k6pvisel6 elmondja, azert a kiskoni v6rand6sokon fennakadt kicsit.

Mrlrkus Zoltfn polgf rmester elmondja, kdrdds, hozzilszolits nerr ldv6n, a Kepviselo-testiilet
6 igen szavazattal, ellenszavazat,tartozkod6s nelki.il a kovetkezohatirozatot hozta:

Bakonyb6l Kiizs69 6nkorm{nyzat K6pvisel6-testiilete
28/2019 (V.29.) sz. Kt. hatirozatfit

Bakonybdl Kdzsdg Onkormiiny zatinak Kdpviselo-testtilete
a gyermekvddelmi feladatok ell6t6s6r6l sz616 besziimol6t az eloterjesztes szerinti tartalommal

elfogadja.

Hat6rido: azonnal
Felelos : M6rkus Zoltdn polg6rmester

8./ napirend:
V a gy o n keze I 6s i sz e rz6 d 6 s te rv e zet m egtirgy a ki s a

Mfrkus Zoltfn polgfrmester elmondj a, az eloterjesztdst mindenki megkapta, gyakorlatilag
a mostani 6llapotot tiikrozi a meg6llapod6s.

M6rkus Zoltin polgrlrmester elmondja, kdrdes, hozzirszoltts nem ldvdn, a Kdpviselo-testtilet
6 igen szavazattal, ellenszavazat,tartozkod6s ndlklil a kovetkezohatarozatot hozta:



B a ko ny b 6l Kiizs 6 g 6n ko rm 6n y zat Klpvis el6-testti lete
2912019 (V.29.) sz. Kt. hatirozatit

Bakonybel Kozsdg Onkorm6nyzatdnak Kepviselo-testiilete a vagyonkezeldsi szerzodes
tery ezetet megvizsg6lta, aztj 6v6hagyta.

Bakonyb6l Kozseg 0nkorm6nyzatKepviselo-testtilete felhatalm azza a Polg6rmestert, hogy a
vagyonkezelesi szerzoddst al6irja, a tov6bbi intezkeddseket tegye meg.

Hatiirido : drtelemszeni
Felelos : M6rkus Zoltim polg6rmester

9./ napirend:
BM prilyrizat

Mirkus Zoltfin polgdrmester elmondja, a BM piiyinat kereteben ftfehijit6sra szeretne
ptiyivatot benyrijtani. Az onero l5%. Palydzat benyrijtis6nak hatdrideje p6ntek, m6jus 31.

M6rkus Zoltin polgrirmester elmondja, kerdds, hozzdszolits llem levdn. a Kdpviselo-testtilet
6 igen szavazatlal, ellenszavazat,tafi.ozkodiis nelktil a kovetkezbhatdrozatot hozta:

Ba ko nyb 6l Kiizs 6 g 6 n ko rm rin y zat Klpvis el6-testii lete
3012019 (Y.29.) sz. Kt. hatirozatflt

Bakonybdl Kozseg Onkorm6n yzatdnak Kdpviselo-testtilete
pdlydzatot nyiljt be

Magyarorszag2019. evi kozponti koltsegvetdsdrol s2616 2018.6vi L. torvdny 3. melleklet
II.2. pont szerinti 0nkorm6nyzati feladatell6t6st szo19616 fejlesztdsek t6mogat6sa felhfv6sra

A piilydzat c6lja: Beltertileti utak. j6rd6k, hidak felirjitdsa
A kdpvi se I o-testiil et a piiy ttzatban fo glal t f ej lesztd s megval 6 sf t6s6t t6mo gatj a.

A fejlesztds bekertil6si kciltsdge: brutt6 14.995.652,- forint.
A ptiyivat beny0jt6s6hoz onerot 2.249.348,- Ft osszegben az dnkorminyzat biztositja.
A piiyazat hatdridoben tortdno benytijt6s6r6l a polgdrmester gondoskodik.

Hat6rido: 2019. m6jus 31.
Felelos : M6rkus Zoltftn pol g6rmester

10./ napirend:
Zirci Ment6rillomr{s ment6aut6inak felszerelts6ge k6relem

Mrirkus Zolt{n polg:irmester ismerteti a Zirci Mento6llomds kdrelmdt. Javasolja az elSzb
dvekhez hasonl6an 20.000 Ft t6mogat6s megitelesdt.

Mrirkus Zoltin polgrirmester elmondja, kdrdes, hozzdszolits nem l6ven, a Kdpviselo-testtilet
6 igen szavazattal, ellenszavaza|.lartozkod6s ndlktil a kcivetkezohatirozatot hozta:

B a kony b6l Kiizs 6 g On ko rm f n y zat K1pvisel6-tes tii lete
3ll20t9 (Y.29.) sz. Kt. hatirozatit



i. r:apirend:
\ erres Ugrek

Beir',nrbel Ktizseg Onkorm6nl'zatdnak Kdpviselo-testrilete rigr dontdtt az Orszrg..s
\ {entt",szoi116lat Alapitr 6n1' reszere . a Zirc Mento6llomas mentoautoinak lelszereitse.:

-;'.::en:(,).()00Fttdmogatastnl'ujt.At6mogatrisaClBbank 10700608-"+98911111--illl,r,i, -

sz6mlasz6mra utal6ssal tortenik.

ii::;:;Jrr: &20Dfl&1

Fe^elr-is. \ Idrkus Zoltin polg6rmester

a ) R6zsa utca

\ldrkus Zoltfn polg6rmester megadj a a szot a megjelent bakonybdli lakosnak.

Filep Zoltin bakonybdli lakos bemutatkozik, kciszdnti a kepviselo-testiilet tagfait ds a
P..icamtester urat. Tavaly okt6berben kdltdzdtt a teleptilesre. a R6zsa utc6ba, ds a
riir etkezokben szeretne a kepviselo-testtilet vdlem6nydt, t6mogat6s6t k6rni. A fa sz6llit6
;rrit'rk. buszok dltal indukdlt rezgdsek miatt repedeznek a falak. A problema, hogy az aszfalt
reles risszetdteie ds vastags6ga nem tennd lehetov6 azt, hogy ezek a nehez j6rmtivek
rendszeresen arra jarjanak. Keri a t6mogat6sukat, hogy apak6nt ahdzat szeretnd egyben majd
a tlara hagl'ni. ds szeretnd. ha egy srilykorltttozo t6bla megfelelo vizsg6latok ttikrdben
helyezzenek el.

Mrirkus Zoltfn polgrirmester elmondja, M6sz6ros P6ter kdpviselo ir a 22-i rendkivtili
testtileti til6s alkalmdval mttr jelezte a problem6t. Az a baj, hogl'ez nem ennyire egyszerti.
nem fbkete vagy fehdr. Megdrti a lakok v6lemdnydt. ds elkepzeldset. de ha a R6zsa utc6ra
kikertll egy srilykorlitozo t6bla, ds a tdbbi utc6t terheljtik" akkor holnap. holnaputiin az Ady,
ds T6ncsics utc6b6l fognak ugyanilyen kerdssel jonni. Az kdztudott, mikor az ingatlant
megvds6rolta is tudnia kellett, hogy nincs fdldgtu a teleptilesen, csak a tizifa miikodik. mint
ti.izeloanyag a telepi.ilesen. Azzal sajnos szembesiiliink, hogy ezek az aut6k 6vrol evre nonek.
Ezek az utak, mikor v6lhetoen 40-50 6vvel ezelott keletkeztek, anno a legnagyobb auto az
IFA volt. Ennek ezek az aut6k l0-szereset hozzfik be tuzif6ba, kavicsba, dpitkezeskor.
Sokszor volt ez miir tdma, de vdlemenye szerint a R6zsa utca messze nem olyan 6rintett, mint
a Petof-r vagy a Malom utca. Srilykorl6toziist ott sem tudtak kitenni, csak sebesseg korl6toz6
t6bl6t. Ezzel is van gond, hogy kikertil a 30-as t6bla, 6s az emberek 80%-a ezt nem tartja be.
Ami a buszokat illeti, van egy szemely, aki a hi.zithoz ezen az utc6n krizlekedik, ezen kivtil
sok m6s busz is jttr arra. Eldg nagy arra a forgalom, hisz a Bakony Hotel es a Vadszolo Panzi6
ott tal6lhat6. Mit tehet az Onkorm6nyzat ilyen esetben, es kit helyezzen elotdrbe. A R6zsa
utc6b6l 6-12 fot, vagy egy-k6t olyan kereskedelmi egyseget, mely a teleptildsnek ipartizdsi
ad6t, idegenforgalmi ad6t is fizet. F.zt nyilviin mdrlegelni kell, ds azert kezdte rigy, hogy a
helyzet nem fekete vagy feher. Sajn6lja, hogy nincs itt a m6sik 6rintett fdl, akiket egy
dontessel esetleg kellemetlen helyzetbe kertilhetnek. Volt arr6l is sz6, hogy a boltos kdrte, ne
engedjtik be a teleptil6sre a zenelo kenyeres aut6t, mert rontja az izletet. Mikor ezen el
kezdtek gondolkodni, a nyugdijasok egy rdsze megtudta. es szinte felhriborodva jdttek ds
kdrtek. hogy nehogy megsztinjcin, mert nekik ez milyen kenyelmes, hogy 2 szem kiflidrt nem
kell gyalogolni. Mindazonitltal ertik, es elfogadj6k a problem6t. Az hogy ilyenek az utak, erre
azttudja mondani, hogy pdr dvvel ezelott ezek azutak sokkal rosszabbak voltak, nagyon sok
mellekutc6t sikeriilt felirjitani. A R6zsa utca meg nincs kcizte, penteken kertil benyujt6sra egy



Felftildi Andrea k6pvisel6 javasolja, hogy 6llitsanak egy hirdetot6bl6t, hogy ne a kapura
ragassz6k ki a hirdet6seket. Akkor egy helyre koncentr6ltan kitehetndk.

Regenye Zsolt k6pvisel6 elmondja, sokan nem fizetn6nek, akinek emlitette, hogy ezert dijat
kellene fizetni. leszedte a hirdet6st.

c) Falu Program pfilyizat

Mrlrkus Zoltin polgrirmester elmondja, benyrijtiisra keriilt apirlytnat. A Fo u. 3. k6z6ssegi
hdz, kdnyvt6r cser6p, b6dogoz6s-javitiis, es kiilso hoszigeteldsre, brutt6 l5 milli6 Ft ertdkben.
Valamint a doktor urral egyeztetve orvosi eszkoz beszerzesre brutt6 3 milli6 Ft. A p6ly6zatok
onerot nem igdnyelnek.

d) Vis maior

Mrirkus Zoltin polgrlrmester elmondja, megdrkezett a t6mogat6i okirat, a vis maior
piiydzaton 1.563.000 Ft-ot nyert az onkormdnyzat.Ezmir elkesztilt, ezzel el kell sz6molni.

e) Szent Krit projekt

Mrirkus Zoltin polgrirmester tfiekoztatja a kepviseloket. hogy a Szent Ktt pro.iekt kapcs6n
befejezdsi hat6rido m6dosit6si kerelmet nyrijtott be az Onkormiinyzat, a sok eso sajnos nem
tette lehetovd a munk6k befejezesdt. Folyamatban van a kdzbeszerzds kapcs6n is a m6dosft6s.

0 Kdrelem Vakok 6s gyeng6n l6t6k

Mrirkus Zolthn polgfrmester ismerleti kerelmiiket. melyben kir6ndul6sra kernek 50.000 Ft-
ot az Onkormanvzattol. Nem javasolja aZirci kistersegi csoport tdrnogat6siit.

Fell'oldi Andrea kepviselo javasolja, aj6nljanak fel ingyenes tiirlatvezetest a t6jhizban nekik.

NAPIREND UTAN

Mrirkus Zoltfin polgrirmester megkoszonte mindenkinek az tilesen val6 reszvdtelt ds az tildst
l6 ora 40 perckor bezarta. 
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