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JEGYZOxoxvv
K6sziilt: P6nzesgyor Onkorm6nyzat Kepviselo-testtiletenek 2019. m6jus l9-dn 1E .::-
kezdettel megtartott nyilv6nos kdpviselo-testiileti tilds6r6l

Az iil6s helve: 0nkorm6nyzat Hivatali helyisdge
Bakonybel. Pdpai u. 7.

Jelen vannak: Pdnzesgyor Onkorm6nl'zat Kdpviselo-testi.ilete:
Haj6s Akos polgarmester
V6ber Arnold alpol g6rmester
P6der R6bert kepviselo
Szautner J6nos kepvi selo

Szilvris Szilveszterne kepi iselo

Tanfcskozisi iossal: Markdcsnd Kis Vera jeglzo

NAPIRENO NI,6TI:
Haj6s Akos polgdrmester kdszontdtte a megielenteket. Megiilapitotta, hogy Pdnzesgyor
Onkorm6nyzat Kepviselo-testi.ilete 5 tb tagiabol az tildsen 5 fo megjelent. A kepviselo-
testtletet hatirozatkepesnek nyih'6nitotta. is az rilest megnyitotta. Javasolta, a napirendi
pontok elfogad6s6t.

Haj6s Akos polgiirmester javaslatot tett az rilis napirendjdre, Hatfuozalijavaslat:

NAPIRENDI JAVASLAT
l.i Bakonyb6li Kiiziis 6nkorm:ln1'zati Hir.atal 2018. 6vi kiilts6gvet6s m6dosit:lsa /irfsos/
Eload6: Markiicsne Kis Vera jegl'zo
2./ Bakonyb6li Kiiziis 6nkorm6n1'zati Hivatal2018. 6viz6,rsz6mad{sa /irrlsos/
Eload6: Mark6csnd Kis Veraie-elzo
3.i P6nzesgy6r Kiizs6g 6nkorm{nt'zata k6pvisel6-testiilet6nek rendelet-tervezete az
Onkormrin yzat 2018. 6r'i kiilts6gvet6s6n ek m 6d os it{s{ 16 I /irf s osi
Eload6: Haj6s Akos polg6rmester
4.1 P6nzesgy6r Kiizs6g 6nkormrinS'zata k6pviseki-testiilet6nek rendelet-ten'ezete
P6nzes gy6r Kiizs69 6nkormrln yzata 20 I 8. 6t'i zhrszdma d{sd 16 I /irdso s/
Eload6: Ilaj6s Akos polg6rmester
5./ Beszrimoki a gyermekv6delmi feladatok ell:ltrisri16,l /irdsos/
Eload6: Mark6csn6 Kis Vera jegyzo
6.1 2018.6ves ellen6rz6s jelent6s /irdsos/
Eload6: Haj6s Akos polgdrmester
7./ Vegyes iigyek

Haj6s Akos polgrirmester Szavaz6sra bocs6tja a kiktildott, s jelen i.il6sen ismertetett
napirendi javaslatot, meg6llapida, hogy a Kepviselo-testtilet 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tart6zkod6s ndlkiil azt, igy a napirendet elfogadta.

NAPIREND TARGYAIASA:

l, napirend:
Bakonvbdli Kiiziis 6nkormdnvzati Hir atal 2018. er i kiilt:es'r eter mirdositisa



Haj6s Akos polgrirmester elmondia az eloterjesztest mindenki megkapta.

Haj6s At<os polgdrmester megkdrdezi, hogy hozzdszoltts, kdrdds van-e. K6rdds, hozzitszolis
nem l6ven, a Kdpviselo-testi.ilet 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartozkod6s n6lktil a
ko vetke zo hatdr ozatot ho zta:

P6nzesgy6r Kiizs69 6nkormiinyzat K6pvisel6-testtilete
l0l20l9 (V.29.) sz. KT hatirozata

Pdnzesgyor Kdzsdg Onkormiin y zatinak Kdpviselo-testtilete
Bakonyb6li Kozris Onkorm6nyzatiHwataI2Ol8. 6vi kdlts6gvet6senek m6dosit6s6t az

e I oterj e szt6s szeri nti tartalo mmal el fo gadj a.

Hat6rido: azonnal
Felelos: Mark6csn6 Kis Vera jegyzo

2. napirend:
B a konyb 6li Kiiziis On ko rm:in y zati IJiv atal 2 0 I 8. 6v i zirszimad risa

Haj6s Akos po196rmester elmondja. az eloterjesztdst mindenki megkapta.

Haj6s Akos polgSrmester megk6rdezi, hogy hozzitszolls, k6rd6s van-e. Kerdes, hozzitszolls,
m6dosit6 javaslat nem l6ven, a Kepviselo-testtilet 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tart6zkod6s ndlktil a kovetkezS hat6rozatot hozta

P6nzesgyrir Kiizs6g Onkormrin yzata K6pvisel6-testiilete
1112019. (V.29.) sz. Kt. hatirozatit

Pdnzesgyor Kozseg 0nkorm6nyzattnak Kepviselo-testtilete
Bakonybdli Kozds Onkorm6nyzatiHivatal2OlS. evi zirsz6mad6s6t az eloterjesztes szerinti

taftalommal elfogadja.

Hat6rido: azonnal
Felelos: Mark6csnd Kis Vera jegyzo

3. napirend:
P6nzesgy6r Kiizs69 6nkormrinyzata k6pvisel6-testiilet6nek rendelet-tervezete az

6nkormrin yzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek m6dositrlsrir6l

Hajris Akos polgfrmester elmondja az eloterjesztest mindenki megkapta.

Hajris Akos polgfrmester megkerdezi, hogy hozzirszolls. kdrdds van-e. Kdrdds, hozzaszolas
nem leven, a K6pviselo-testtilet 5 igen szavazattal. ellenszavaza| tartozkodds nelki.il a

kdvetkezo rendeletet alkotta:

P6nzes gy6 r Kiizs 69 6 n ko rm 6n y zat Klpvis el6-tes tii lete
312019 (V.31.) 6nkormdnyzati rendelete

/A rendelet a jegyzokdnyv melldklet6t kdpezi/



4. napirend:
P6nzesgy6r Kiizs6g Onkormrinyzata k6pvisel6-testiilet6nek rendelet-te rvezete
Pdnzes gy6 r Kiizs 6 g 6 n ko rm ri n y zata 20 1 8. 6v i zilrsz{mad 6s:i 16l

Hajris Akos polgrlrmester elmondja az eloterjesztdst mindenki megkapta.

Haj6s Akos polgirmester elmondja, kdrdds, hozzirszolits nem ldven, a Kepviselo-testtilet 5

igen szavazattal, ellenszavazat, tart6zkod6s ndlkiil a kd,vetkezo rendeletet alkotta:

P6nzesgy6r Kiizs6g Onko rm:inyzat K6pvisel6-testiilete
412019 (V.3 1.) 6nkorminyzati rendelete

/A rendelet a jegyzokonyv mell6kletdt kdpezi/

5. nopirend:
Beszrlmo16 a gyermekv6delmi feladatok elLltrisrirril

Markr{csn6 Kis Vera jegyz1 elmondja, az eloterjesztest mindenki megkapta, kiegdsziteni
nem kiv6nja, a kdrddsekre szivesen v6laszol.

Hajris Akos polgSrmester elmondja. kdrdds, hozzirszolirs nem ldven, a Kepviselo-testiilet 5

igen szavazattal, ellenszavazal, tart6zkod6s n6lktil a kcivetkezo hatirozatot hozta:

P6nzesgyd r Kiizs6g 6nkormrinyzat K6pvisel6-testiilete
l2l20l9 (V.29.) sz. Kt. hatfrozatit

Pdnzesgyor Kozs6g 0nkorm6ny zatdnak Kdpviselo-testiilete
a gyermekvedelmi feladatok ell6t6s6r6l sz6l6 beszdmol6t az eloterjeszt6s szerinti tartalommal

elfogadja.

Hatiirido: azonnal
Felelos: Hai6s Akos polg6rmester

6. napirend:
2018. dves ellendrzds jelentds

Haj6s Akos polgfrmester elmondja, a napirendhez kapcsol6d6an kiegdszitds, kdrdds,
hozzirszolits nem leven, a Kepviselo-testi.ilet 5 igen szavazatfal, ellenszavazat, tarlozkod6s
ndlkiil a kovetkez6 hatfrozatot hozta:

P6nzes gy6 r Kiizs 6 g 6nko rm r{n y zat Klpvisel6-testiilete
l3l20l9 (Y.29.) sz. Kt. hatirozatft

Penzesgyor Kcizsdg Onkorm6ny zatanak Kdpviselo-testrilete
Penzesgyor 2018. dvi eves ellenorzesi jelentdsdt az eloterjesztds szerinti tartalommal

elfbgadja.

Hat6rido: azonnal
Felelos: Hai6s Akos nolgl:r..i:::

&



Vegyes tigyek

a) Pflyinat

Haj6s Akos polgirmester elmondja, a Faluprogram keretdben tetocser6re nyrijtott be az
Onkorm6nyzat pitlytnatot. A pirlyazat benyri.ft6sakor dertilt arra fdny, hogy a kultrirh6z
mellekhelyiseg r6sze nem ldtezik. Nincs 16 sem epitesi engedely. sem haszndlatbaveteli
engeddly k6rve, ezet1t a piiydzat benyrijt6sa elott, meg kellett terveztetni, engedelyeztetni
kellett, ami plusz koltseget, kozel 250 ezer Ft pluszt jelentett az Onkormimyzatnak.2006-os
akad6lymentesitdsi piiydzat kapcs6n dertilt fdny arra, hogy ldtezik ez aresze ahinnak, akkor
tigy adt6k ki az epitesi enged6lyt, hogy egyben megkeri majd az Onkorm6nyzat a

haszndlatbaveteli engeddlyt is, de ez sem tortdnt meg. A piiyinathoz onero nem sztiks6ges, l5
milli6 Ft piiyiuati dsszeggel kertilt benyirjt6sra a piiydzat A baj az, hogy a piiytzat
benyrij t6s6hoz kiviteli terveket be kellett ny6jtani, irgyhogy amennyiben nem nyer a piiydzat a

szakembereket onerobol kell kifizetni.

b) K6ris utca

Haj6s Akos polgrirmester elmond.ia. a Magyar Krizirt szakembereivel korbej 6rttk a Koris
utc6t, megszemldzt6k, az arkokat mindket oldalon, es a csom6pontot a vizelvezetes miatt.
Hajland6ak vdgig kikotorni mindk6t oldalt, illetve a keskeny 6tereszeket kiszedni. 300-400
mm-rel fbl kell boviteni az dsszes 6tereszt, amit viszont az tngatlan tulajdonosnak kell fizetni.
Az o drdeke.

Szilv:is Szilvesztern6 k6pvisel6 kerddse, mi lesz az tires hdzakkal?

Haj6s Akos polg6rmester elmondja, az iires htunak is van tulajdonosa. Kiildrink levelet, de

ha nem jelentkezik, nem lesz bej6roja.

Vdber Arnold alpolgrirmester kdrd6se, milyen anyagi vonzala van ez a lak6kra nezve?

Hajris Akos polgrirmester elmondja, nem tudja, az ilrajdnlatok bekdr6se folyamatban van.

V6ber Arnold alpolg6rmester javasolja, kozmeghallgat6son tilekoztass6k a lakoss6got, ds a
velemdnytiket kerj6k ki.

Haj6s Akos polg{rmester elmondja. nem javasolia. hisz ebben az esetben lehet, hogy egy
ember miatt hirisul meg az egesz. Ezt kotelezove kell tenni, hisz mindenki drdeke.

Szautner Jfnos k6pvisel6 kdrddse, hogy akinek nincs rapenze, azmit csin6l?

Haj6s Akos polgrirmester elmondja, m6g egyelore nem tudjuk. mekkora dsszegrol van sz6.
Nekik a2 db 2 mdteres csovet kell kifizetni. Meg a k6t hfdfejet. Ha egy valaki nem akarja. az
egdsznek nincs drlelme. Velemdnye szerint most, hogy van hajlandosaguk az
e gytittmrikciddsre, nem szeretne e I szalas ztani.

c) 167 hrsz telek

Hajris Akos polgfrmester elmondja. Penzesglor 16- hrsz-:i:e1ek t;1:iJtrnr-rSri kiizt ran:z
Onkonn6nvzat. r'alamint olran tula.jdonosok. akik relhetoen nlJr lc:- 3 :.... :-.:1 . \!--::



sztiletdsti tulajdonos is van. A tenilete m6r tobb, mint 20 eve az Onkorm6nyzat gondozza.
Felkeri jegyzo asszonyt, elbirtokl6si elj6r6st inditsuk meg.

Pfder Rribert k6pvisel6 elmondja. velemenye szerint nem dr annyit. Ez egy keskeny telek,
on6ll6an nem beepitheto.

Haj6s Akos polgdrmester elmondja, az elbirtokl6si elj6r6s egy polg6ri peres eljiir6s,
Ugyvddn6t meg kell vele bfzni. Ez egy 1175 m2-nyi teri.ilet. Kdzvetlen szomsz6ds6giiban van
egy 166 hrsz-ti 1/1 onkormftnyzati tulajdonban 6l16 teriilettel. A saj6t tulajdonhoz ossze kell
vonatni, es esetleg rijraosztatni a teriiletet.

Prider R6bert k6pvisel6 kdri, hogy kerdezzek meg errol Ugyvddnot,6s ut6na tdrjenek vissza
a kdrdesre.

d) Leteleped6si trlmogatrls

Haj6s Akos polg{rmester elmondja, egyre tobb [j lak6 erkezik a teleptilesre, szinte m6r
nincs is elad6 ingatlan. Beszelttink m6r letelepedesi t6mogat6sr6l, figy emlekszik, jegyzo
asszony nem emlekszik. Kerdezi, kinek milyen eml6ke van.

Szilvris Szilvesztern6 k6pvisel6 elmondja, volt rola szo akkor, mikor Porvdn a polgSrmester
asszony 100 ezer forint6rt 6rult telket.

Szautner Jfnos k6pvisel6 is emlekszik, de dontds nem sztiletett 16la.

Hajris Akos polgfrmester elmondja, v6lemenye szerint lenne vonzereje a tiimogat6snak.
Felkeri .iegyz6 asszonyt kovetkezo kepviselo-testtileti tildsre kdszitsen elo egy rendelet-
tervezetet. Nezzenek utina milyen feltetelek vannak m6shol.

e) Vend6ghrizak

Hajris Akos polgfrmester elmondja, a kdt vendd ghiv elkesztilt, m6r csak a ktilso homl okzat
van h6tra, es az ereszt kell feltenni. Bej6rat is elk6szi.ilt.

Szautner J{nos k6pvisel6 elmondja v6lemenye szerint a bej6ratot nem a kontener kezdetdig,
hanem a vdgeig kellett volna megcsin6lni, hogy ne legyen akkora s6r.

Haj6s Akos polgr{rmester elmondja, akkor akir ateljes tertiletet leaszfaltozhatniik.

Szilvrls Szilvesztern6 k6pvisel6 elmondja, akkor nem lenne ilyen vadreg6nyes.

Haj6s Akos polgfrmester elmondja, a Hungaro Controlos pitlydzaton sajnos nem kapta meg
az Onkorminyzat az igenyelt t6mogat6st. ezdrt ki kell ma.id egesziteni sai6t bevdtelbol ezt az
osszeget, de lesz 16 fbdezet a bevetelekbol.

0 Falugondnok bevrisfrl6s

Prlder Rribert k6pvisel6 kdrdese. mierl nem mukodik a bev6s6rl6s az idoseknek az ut6bbi
idoben?



Szautner Jfnos k6pvisel6/falugondnok elmondja, miota tart az epitkezes a venddgh6zak
dpitdse. az6ta nem volt. Nem volt 16 ideje.

Haj6s Akos polgirmester elmondja, rovidt6von mdg mrikodni fbg a bev6s6rl6s. hosszft6von
m6r nem. Nincs 16 kapacit6sa az Onkorminyzatnak. Nincs arra ember, hogy fdl nap osszefr6s
ut6n rnasik fdl nap kdt embernek, mig tologatj6k a kosarat es meg egy fdl nap. mfg kiosztj6k.
Abban bizik, hogy a teleptildsen vdgre nyflik egy bolt.

P{der R6bert k6pvisel6 vdlemenye szerint rdszint ezdrt is van a falugondnoki szolg6lat. Az
idosek, szoci6lisan r6szorul6k ell6t6s6r6l kellene, hogy sz6ljon. Erre sziiksdg van, kellene 16

idot szoritani.

Hajtis Akos polgfrmester elmondja, mindenkdpp fenntartja ezt a szolg6ltat6st, mig a bolt
nem nyflik meg. A Zirc COOP-al is tdrgyalt m6r egyszer, kerthtvhozsz6llitdsr6l infbrm6ciot.
az is egy megold6s, hogy bektildjtik a list6t a boltnak, ds ok kisz6llitj6k. A hinhozsz6llitdst
nem v611alj6k minden hinhoz kiilon, de akkor legal6bb csak a sz6toszt6s maradna helyben
feladatnak.

g) Fenyvesi Lajos megbizr{sa

Hajris Akos polg{rmester elmondja, szeretnd reszmunkaidoben foglalkoztatni Fenyvesi
Lajost, szeptember vegeig, amennyiben alkalmas 16 egeszsdgiigyileg. Brutt6 80.000 Ft-drt
v611aln6 a munkiit. Nett6 60-65 ezer Ft kiirtil szeretne kapni.

NAPIREND UTAN

Hajris Akos polgf rmester meggtlszOnte mindenki nek aziildsen val6 rdszvdtelt ds az ill6st 19

ora 15 perckor bezdrta.'

Haj6s Akos
polg6rmester

, .. .t,. .*

Markiicsne Kis Vera

.iegyzo

K.m.f.


