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Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzesgyőr, Fő u. 41. Tel/ 448-013 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 27-én 17 óra 

20 perckori kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége 

   Pénzesgyőr, Fő u. 4. 

 

Jelen vannak: 

A./ Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete: 

Hajós Ákos polgármester, Szilvás Szilveszteré, Páder Róbert, Szautner 

János, Véber Arnold (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 az 5 fő megjelent, így a képviselő-testületet határozatképesnek nyilvánította és 

az ülést megnyitotta. Ezt követően ismertette a meghívóban közölt napirendi javaslatot.  

Kérte, annak elfogadását. 

 

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s  nem volt. 

 

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.  

 

82/2015.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat: 

NAPIREND: 
 

1.) Kilépés a Zirci Kistérségi Társulásból (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat) 

Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 

           

2.) Belépés a Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulásba (családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat) 

Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 

           

3.) Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás, társulási megállapodás 

módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás elfogadása 

Előterjesztő:  Hajós Ákos polgármester 
 

4.) Szociális célú tűzifa igénylésének helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 
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5.) Az egyes helyi adókról szóló 7/2004.(IV.30.) rendelet módosítása 

       Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 

 

6.) Kötelező felvételt biztosító iskolás körzethatárának tervezete 

Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 

 

7.) Vegyes ügyek 

 

Zárt ülés 

 

8.) Szociális ügyek 

 

 

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

 

1.) napirend: Kilépés a Zirci Kistérségi Társulásból (családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat) 

Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 

      
/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

K é r d é s e k: 

 

Szilvás Szilveszterné alpolgármester megkérdezte, ha kiválnak a társulásból akkor az 

orvosi ellátást sem lehet majd igénybe venni Zircen? 

 

Páder Róbert képviselő megkérdezte, hogy helyileg hogyan lesz megoldva a 

feladatellátás. 

 

V á l a s z o k: 

 

Dr. Takács Ervin jegyző elmondta, hogy most egyenlőre csak a szociális feladatok 

ellátásról kell dönteni. 

 

Hajós Ákos polgármester elmondta, hogy Csetényben úgy oldják meg, hogy helyi 

ember végzi a feladatokat. 

 

H o z z á s z ó l á s o k: 

 

Hajós Ákos polgármester elmondta, hogy Zirc Önkormányzatától semmiféle ajánlatot 

nem kaptak a szociális feladatok ellátásával kapcsolatban. A feladatellátás január 1-től 

módosulna. 

 

Dr. Takács Ervin jegyző elmondta, hogy a többi feladatellátásnál fél évvel előre kell 

jelezni a társulásból való kilépést. 

 

Hajós Ákos polgármester elmondta, hogy várhatóan még 9 település dönt úgy, hogy a 

zirci térségi társulásból kilép. A Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás a 

normatíva összegéből biztosítja a feladat ellátást, az önkormányzatoknak nem kell 

hozzá saját forrást biztosítani. Határozati javaslata: Pénzesgyőr Önkormányzat 

Képviselő-testülete  a törvényi kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta családsegítés 

és gyermekjóléti feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatokra 
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kötött ellátási szerződését. Ennek eredményeként úgy döntött, hogy ezen szakfeladatok 

ellátását nem a Zirci Járás Önkormányzati Társulással oldja meg. A képviselő-testület 

felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Zirci Járás Önkormányzati 

Társulást. Felelős: Hajós Ákos polgármester Határidő: 2015. október 31. (értesítés) 

 

S z a v a z á s: 

 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést és határozati javaslatot 

(döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő)  5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta 

az alábbiak szerint:  

 

83./2015.(X.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete a törvényi kötelezettségének 

eleget téve felülvizsgálta a családsegítés és gyermekjóléti feladatok 

ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatokra kötött ellátási 

szerződését. Ennek eredményeként úgy döntött, hogy ezen szakfeladatok 

ellátását nem a Zirci Járás Önkormányzati Társulással oldja meg. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a 

Zirci Járás Önkormányzati Társulást. 
 

Felelős: Hajós Ákos polgármester 

Határidő: 2015. október 31. (értesítés) 

 

 

2.) napirend: Belépés a Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulásba  

(családsegítő és gyermekjóléti szolgálat) 

                            Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 

 

 

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s  nem volt. 

 

Hajós Ákos polgármester határozati javaslata: Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-

testülete felülvizsgálta a személyes gondoskodás keretébe tartozó családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját és szervezeti kereteit. 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával úgy döntött, hogy a 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok vonatkozásában 2016. január 1-

jétől csatlakozik a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz, a Társulási 

Megállapodásban foglaltak szerint. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 

jelen határozatot juttassa el a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás részére. 

Felelős: Hajós Ákos polgármester Határidő: azonnal 

 

S z a v a z á s: 

 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot (döntéshozatalban 

résztvevők száma: 5 fő)  5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta az alábbiak 

szerint:  

 

84./2015.(X.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási 

feladatok ellátásának módját és szervezeti kereteit.  
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Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával úgy 

döntött, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 

vonatkozásában 2016. január 1-jétől csatlakozik a FIX-PONT 

Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz, a Társulási Megállapodásban 

foglaltak szerint.  

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jelen határozatot juttassa 

el a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás részére.  

 

Felelős: Hajós Ákos polgármester  

Határidő: azonnal 

 

3.) napirend: Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás, társulási  

megállapodás módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt 

társulási megállapodás elfogadása 

Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 

 

/A megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s  nem volt. 

 

Hajós Ákos polgármester határozati javaslata: Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-

testülete jelen határozatával úgy döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati 

Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, illetve új egységes 

szerkezetű Társulási Megállapodását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felelős: 

Hajós Ákos polgármester Határidő: azonnal 

 

S z a v a z á s: 

 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot (döntéshozatalban 

résztvevők száma: 5 fő)  5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta az alábbiak 

szerint:  

 

85./2015.(X.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával úgy 

döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását, illetve új egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.  

 

Felelős: Hajós Ákos polgármester  

Határidő: azonnal 

 

4.) napirend: Szociális célú tűzifa igénylésének helyi szabályairól szóló rendelet 

megalkotása 

Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 

 

/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s  nem volt. 

 

Hajós Ákos polgármester kérte a rendelettervezet elfogadását. 
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S z a v a z á s: 

 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelettervezet és határozati javaslat 

alapján (döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő)  5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással 

megalkotta önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint:  

 

    12./2015.(X.28.) Ör. rendelet: 

 

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 

   /Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 

   mellékletét képezi./ 

 

5.) napirend: Az egyes helyi adókról szóló 7/2004.(IV.30.) rendelet módosítása 

       Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 

 

S z ó b e l i   k i e g é s z í t é s: 

 

Hajós Ákos polgármester javasolta, hogy az idegenforgalmi adó mértékét 2016. január 

1-től 350.- Ft-ra emeljék meg az eddigi 250.- Ft-ról. A többi adónem tekintetében nem 

javasolt emelést. 

 

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s nem volt. 

 

Hajós Ákos polgármester kérte a rendelettervezet elfogadását. 

 

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 

megalkotta önkormányzati rendeleté az alábbiak szerint:  

 

   13./2015.(X.28.) Ör. rendelet 

Az egyes helyi adókról szóló 7/2004.(IV.30.) rendelet módosítása 

 

/Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 

 

6.) napirend: Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárának tervezete 

                 Előterjesztő: Hajós Ákos polgármester 

 

/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s  nem volt. 

 

Hajós Ákos polgármester határozati javaslata: Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-

testülete a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak 

meghatározásával a következők szerint egyetért: Járás/Tankerület székhelye: Zirc 

Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek  
Település Kötelező felvételt biztosító iskola 
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Pénzesgyőr 

 

037047 - Zirci Reguly Antal Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskola 

8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. 

8420, Zirc, Köztársaság u. 3. 

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola Szent 

Gellért Tagiskolája, 8427 Bakonybél, 

Pápai u. 3/5. 

Felkéri  a jegyzőt jelen határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási és 

Hatósági Osztálya részére juttassa el. Felelős: Dr. Takács Ervin jegyző Határidő: 2015. 

november 30. 

 

S z a v a z á s: 

 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot (döntéshozatalban 

résztvevők száma: 5 fő)  5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta az alábbiak 

szerint:  

 

86./2015.(X.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító 

általános iskolák körzethatárainak meghatározásával a következők szerint 

egyetért:  

Járás/Tankerület székhelye: Zirc 

 

Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek 

 
Település Kötelező felvételt biztosító iskola 

 
Pénzesgyőr 

 

037047 - Zirci Reguly Antal Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskola 

8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. 

8420, Zirc, Köztársaság u. 3. 

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola Szent 

Gellért Tagiskolája, 8427 Bakonybél, 

Pápai u. 3/5. 

 

Felkéri  a jegyzőt jelen határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Oktatási és Hatósági Osztálya részére juttassa el. 

 

Felelős: Dr. Takács Ervin jegyző 

Határidő: 2015. november 30. 

 

7.) napirend: Vegyes ügyek 

 

Tűzifa vásárlás 

 

Hajós Ákos polgármester javasolta, hogy a szociális tűzifán felül még vásároljanak 

legalább 5 m3 tűzifát, ahogy az önkormányzat pénzügyi kerete megengedi. 

 

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s  nem volt. 
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Hajós Ákos polgármester határozati javaslata: Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-

testülete saját bevétele terhére a szociális tűzifa program keretében 5 m3 tűzifát vásárol. 

Felkéri a polgármestert és jegyzőt, hogy a költségvetés módosításáról gondoskodjon. 

Felelős: Hajós Ákos polgármester, Dr. Takács Ervin jegyző Határidő: 2015. december 

31. 

 

S z a v a z á s: 

 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot (döntéshozatalban 

résztvevők száma: 5 fő)  5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta az alábbiak 

szerint:  

 

87./2015.(X.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete saját bevétele terhére a 

szociális tűzifa program keretében 5 m3 tűzifát vásárol.  

 

Felkéri a polgármestert és jegyzőt, hogy a költségvetés módosításáról 

gondoskodjon.  

 

Felelős: Hajós Ákos polgármester,  

              Dr. Takács Ervin jegyző  

Határidő: 2015. december 31. 

 

 

Kultúrház nyílászárók beszerelése 

 

Szilvás Szilveszterné alpolgármester a kultúrház nyílászáróinak cseréjével 

kapcsolatban kért tájékoztatást. 

 

Páder Róbert képviselő ismertette a Szöllősi János ajánlatát a nyílászáró cserével 

kapcsolatban. (Az ajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Összesen 1.103.307.- Ft 

lenne, ebből 462 e Forint a pályázati támogatás 

 

Dr. Takács Ervin jegyző elmondta, hogy 461.307 Ft-ot kellene az önkormányzatnak 

saját erőként biztosítani, mert a pályázati támogatás összege 462 e Ft. 

 

Hajós Ákos polgármester elmondta, hogy a megvalósítás 2016-ra szól, de célszerű 

előbb megcsinálni ezeket a munkálatokat. Folyamatosan vannak bevételeik, úgyhogy 

nem kell a tartalék pénzhez hozzányúlni. Javasolta megcsinálni a teljes munkálatokat. 

Ennél kevesebb pénzből nem lehet megoldani. Határozati javaslata: Pénzesgyőr 

Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a benyújtott árajánlatok közül 

Szöllősi János ajánlatát fogadja el és megrendeli az árajánlat alapján a nyílászárók 

beszerelését. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlat tevőket 

értesítse és a munkálatok megrendeléséről gondoskodjon. Felelős: Hajós Ákos 

polgármester Határidő: 2015. november 10. 

 

S z a v a z á s: 

 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot (döntéshozatalban 

résztvevők száma: 5 fő)  5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta az alábbiak 

szerint:  
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88./2015.(X.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a benyújtott 

árajánlatok közül Szöllősi János ajánlatát fogadja el és megrendeli az 

árajánlat alapján a nyílászárók beszerelését.  

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlat tevőket 

értesítse és a munkálatok megrendeléséről gondoskodjon.  

 

Felelős: Hajós Ákos polgármester  

Határidő: 2015. november 10. 

 

 

Falugondnoki szolgálat ellenőrzése 

 

Hajós Ákos polgármester elmondta, hogy a múlt héten ellenőrizte a MÁK a 2014. évi 

falugondnoki szolgálat tevékenységét. Már megküldték az ellenőrzési jegyzőkönyvet, 

mindent rendben találtak. 

 

Falubusz eladása 

 

Hajós Ákos polgármester elmondta, hogy dönteni kell a régi falubusz eladásáról. 

Csesznek Önkormányzata 4.200 e Ft-ért adta el. Javasolta, hogy Pénzesgyőr 

Önkormányzata 3.600 e Ft-os eladási árat hirdessen meg. 

 

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s nem volt. 

 

Hajós Ákos polgármester határozati javaslata: Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-

testülete LKC-537 Volkswagen Transporter személygépkocsi minimum eladási árát 3,5  

M Ft-ban határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés alapján 

értékesítse a gépjárművet. Felelős: Hajós Ákos polgármester Határidő: 2015. november 

5. 

 

S z a v a z á s: 

 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot (döntéshozatalban 

résztvevők száma: 5 fő)  5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta az alábbiak 

szerint:  

 

89./2015.(X.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete LKC-537 Volkswagen 

Transporter személygépkocsi minimum eladási árát 3,5 M Ft-ban 

határozza meg.  

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés alapján értékesítse a 

gépjárművet.  

 

Felelős: Hajós Ákos polgármester  

Határidő: 2015. november 5. 

 

 

Buszmegállók 
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Hajós Ákos polgármester elmondta, hogy az Bakonytölgy Kft. ajánlatot fog készíteni a 

Béke utcai buszmegálló felújítására. Lehet, hogy beburkolják hungarocellel a 

buszmegálló oldalait és azt festik be. A másik megoldás az lenne, ha hajópadlóval vagy 

lambériával burkolnák be és azt festenék le. Megkérte Szautner János és Páder Róbert 

képviselőket, hogy nézzenek utána, hogy melyik megoldás lenne a jobb. 

 

Temetői világítás 

 

Hajós Ákos képviselő elmondta, hogy a ravatalozóhoz is kerülne közvilágítás, valamint 

még egy lámpahelyre kérte ajánlatot. Ender Melinda ajánlata alapján 55.245.- Ft-ba 

kerülne ez a beruházás. Határozati javaslata: Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-

testülete megrendeli a köztemető ravatalozójához a közvilágítás beépítését és egy 

lámpatest bővítését. Felhatalmazza a polgármestert a döntés alapján a munka 

elvégzésének megrendelésére. Felelős: Hajós Ákos polgármester Határidő: 2015. 

november 15. 

 

K é r d é s, h o z z ás z ó l á s nem volt. 

 

S z a v a z á s: 

 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot (döntéshozatalban 

résztvevők száma: 5 fő)  5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta az alábbiak 

szerint:  

 

90./2015.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a köztemető 

ravatalozójához a közvilágítás beépítését és egy lámpatest bővítését.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a döntés alapján a munka elvégzésének 

megrendelésére.  

 

Felelős: Hajós Ákos polgármester  

Határidő: 2015. november 15. 

 

 

Közvilágítás 

 

Hajós Ákos polgármester elmondta, hogy a költségvetésben a közvilágítás 

szakfeladaton 1.300 e Ft szerepel éves szinten. Ebből 692 e Ft-ot használtak fel. Kért 

árajánlatokat vállalkozóktól plusz 3 lámpaoszlopra, így az utolsó lakott házig lenne a 

közvilágítás megoldva.  Szabadics ÖKO Kft (Városlőd) adta a legjobb árajánlatot, 

848.945.- Ft-ba kerülne a beruházás. Javasolta, hogy ennek az összegnek az 1/3-át 

fizessék ki az idén, a többit pedig a következő év elején, illetve félévkor. Jelenleg ez az 

összeg az idén rendelkezésre áll az önkormányzat költségvetésében. Ha sikerül eladni a 

falugondnoki autót, annak az árából lehetne ezeket a beruházásokat megoldani. 

 

Szilvás Szilveszterné képviselő szerint először a vendégházak felújítását kellene 

megoldani, mert az bevételt is hoz az önkormányzatnak. 

 

Véber Arnold képviselő javasolta, hogy először adják el az autót és utána döntsék el, 

hogy mire fordítják a pénzt. 
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Vendégházak 

 

Hajós Ákos polgármester elmondta, hogy a vendégházak tetőszerkezetének felújítását a 

közmunkásokkal el tudják végeztetni. Kérte, hogy a következő ülésen döntsenek a 

szükséges anyagok megvásárlásáról. 

 

Páder Róbert képviselő megkérdezte, hogy a vendégházakról tudnak-e olyan 

kimutatást készíteni, hogy mennyi haszon van belőle az önkormányzatnak. 

 

Dr. Takács Ervin jegyző elmondta, hogy külön van a könyvelésben a vendégház 

bevételi és kiadási költsége. 

 

Vendégház szállásdíjának emelése 

 

Hajós Ákos polgármester javasolta, hogy a vendégházaknál a szállásdíjat 1.900.- Ft-ra 

emeljék meg. 

 

Szilvás Szilveszterné alpolgármester szerint először rendbe kell tenni a vendégházakat 

és utána emeljék az árakat. 

 

Páder Róbert képviselő szerint az 1.900.- Ft-os ár nem magas ár a környékbeli 

települések szállásdíját figyelembe véve. Tavaszra a felújításokat meg tudják oldani. 

 

Hajós Ákos polgármester határozati javaslata: Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő 

vendégházak szállásdíját 1.600.- Ft/éjszakáról 1.900.- Ft/éjszakára emeli 2016. január 1-

től. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érdeklődőket tájékoztassa. Felelős: 

Hajós Ákos polgármester Határidő: folyamatos 

 

S z a v a z á s: 

 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot (döntéshozatalban 

résztvevők száma: 5 fő)  5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta az alábbiak 

szerint:  

 

91./2015.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő vendégházak 

szállásdíját 1.600.- Ft/éjszakáról 1.900.- Ft/éjszakára emeli 2016. január 1-

től.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érdeklődőket tájékoztassa.  

 

Felelős: Hajós Ákos polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

 

/A Helyi Esélyegyenlőség Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s  nem volt. 
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Hajós Ákos polgármester javasolta a Helyi Esélyegyenlőségi Program változatlanul 

hagyását. Határozati javaslata: Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete „Az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. 

törvény 31.§.-ban foglaltaknak eleget téve a 49./2013.(VIII.13.)  Kt határozatával 

elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette, s azt változatlan formában 

elfogadja. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

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

 

S z a v a z á s: 

 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot (döntéshozatalban 

résztvevők száma: 5 fő)  5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta az alábbiak 

szerint:  

 

92./2015.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete „Az egyenlő bánásmódról 

és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvény 

31.§ -ban foglaltaknak eleget téve a 49./2013.(VIII.13.)  Kt határozatával 

elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette, s azt 

változatlan formában elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye 

meg. 

 

Felelős:  Hajós Ákos polgármester 

              Dr. Takács Ervin jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Mezőőri szolgálat 

 

Hajós Ákos polgármester elmondta, hogy a mezőőri járulékot a földhasználók és nem a 

föld tulajdonosa fizeti. A felmerülő induló költségekhez 500 e Ft támogatást ad az 

állam. A földhasználók évente hozzájárulást fizetnek a mezőőri feladatok ellátására. A 

mezőőri járulék az önkormányzat saját bevétele, és adók módjára köztartozásként 

behajtható. Havonta 90 e Ft állami támogatás lenne a mezőőr béréhez. Pénzesgyőr 

külterületén, az erdő és halastón kívül, termőföldre szól a feladata. Az elképzelés az 

lenne, hogy Bakonybéllel közösen csinálnák ezt a feladatellátást. Javasolta, hogy a 

következő ülésen tárgyalják ezt meg. 

 

Zárt ülés 

 

8.)  napirend: Szociális ügyek 

 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült). 

 

Hajós Ákos polgármester megköszönve az ülésen való részvételt a nyilvános ülést 19 

óra 50 perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

Hajós Ákos      dr. Takács Ervin 

 polgármester              jegyző 
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