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Ilal6zs alpolg6rmr;ster

inger Szilvia kdpvisetrii

Mo llDora kdpviselo

S:tillrd kdpviselo

k AdLSm aljegyzo,

ld IstvAn falugondnok

16si Gydrgy r. frhadnagy

i Istviin r. fftorzs zhsz:l6s a Veszprdmi R,endc'rkapit6nys6g rdszdrol

isnd Sizab6 Erzs6bet jegyz6kdnlwezet6 ds

26 fo a lakr:ss6g

Szenger Istv6n B6tint po

k6pvis e lo -testiilet tagtralt.

koszcjnti a falu llakoss6giit, a rend,6rsdg

Megilllapitja a hatdrozatk6pess6g6t, mi'vel a me>gvilTasztott 5 testtileti tag

kcjziil 5 fr jelen van. I i a kcizmeghallgatds rrapirendjdt, rnelyet a k6pviselo-testiilet

ktilon szhmo zotl haI6r o zat

Elfogadott napirend:

zatala n6lkiil egyhangrilag elf b gadott.

1./ Beszdmo16 az korm:inyzat tev6kenys 696111l, a he[yi adt6k felhasznilfsir6l,

kiimyezeti

E16terjeszt6:

llapot16l.

ger Istvr[n Brilint polgfrm este.r

2.lBeszhmol6 a fa ndnok 2414. 6vi tev6kenys6g6r6l

El6terjeszt6: Istvfn falugondnok

3./ Aktuflis kiiz(irdekii k6rd6sek., javaslal ok

Szenger Istv6n B6Lint po mester: kdrte, hogy napiirend elott hallgass6k meg

it.

kepvrseloit

RendorkapitSnys6p; k6pvi

a Veszpr6mi



Mikl6si Gy6rgy frhadna

j6, a2014-es kozbia

csak 2-3 naponkeint el

sebesridgellen6rzdst

N6czi-hegyen is rend van,

szeretn6k megvSlaszolni.

tudom6suk.

N6dor Istv6n a lakoss6

rendsz:eresen tal6lk"oznak,

Balaton parttal hasonlitja

Ndczi hegyr6l. Menmyi az

Giczi Istv6n rend6r

felemelve. Kutya fi

eredm6nyre a keres6s.

Mrls k.drdds, dszrevdtel

lakosoknak nyfjtottt

napirend szerint folytat6

1./ BeszimolS az

kiirnyezeti

E16terjeszt6:

Szenger IstvSn B6lint pol

vdve ismertette a fobh

okt6ber 22-i es6z6s sok

hogy szem6lyi sdriil(rs nem

toltdset, elhelyezds6t 6s

polgSrrmesterekkel tal6

tervet kell k6sziteni. A hel

ezer Ft. volt. a tfimogathshoz

frzikai segits6get kapni, csak

Csipszer J6nos a lakoss6g

meg6p itettdk mag6ntr:riiletre

: Pula netn tartozik a probll6m6s telepril6sek koze. A kdzbiztons6g

pro6lram jirliusban indult, de i1t a 24 6rhs jetenl6t nem sztks6ges,

ik a teriiletet. l\ 77-es riton a lehett6s6gekhez k6pest a

Szab6lysertds nem jellem;26, garfadashg sem, nyugodt kozs6g. A

rendsizeresen jhroroznek arra isr, de inklibb a felmeriilt k6rd6seket

2013-ban 6s 2014-ben tisszesen n6sv btincselekmdnvr6l van

a rendors6g munkiij6t,

Per;t megy6vel, vagy a

bizonyfua j6, de nel<i a 40 ezer Ft-osi kutyhjdt lopt6k el a

drt dk, ame ly miir brinc se lekmr 5 nynek sir,6mit:2

20 ezen6l lett

nem vezetell

volt, ez6rt a polg6rmester: meigkciszcjnte a rend6rsdg rnunk6jAt,

a fokozott jelenltitet a. fahLban. Ezuthn a kozmeghallgaths

rmhny zat tev6kenys6g6r6 l, a helyi ad6k felhas4nrflfsdrtf l,

llapot16l.

enger Istvr{n Bflint polgirrmr,ster

mester: az cinkorm6tyzzat 2A14. )II. negyed6ves teljesit6s6t figyelembe

i forr6sokat 6s ezek felhasznril6stt. A2014. szeotember I4-I6wa 6s az

okcrzott, de tri16lt6k, a kriniilm6ryek m6g nem az igaziak. A l6nyeg,

A m6sodik 6wizn6l mhr tapasztzltabbak voltak, a homokzs6kok

uthtvdghs sziiks6gess6g6t is Iapasztalva vlgeztdk. A v<ilgybeli

a helyreSllit6s 6s mregel6zds m egbeszdlds e cdlj6b6l. Y ilkdr elhhr iths

litSshoz nem kapnak segits6get. A rakod<igep, murva kolts6ge kb. 70

ezer Ft-os tervet kellene be;rdni, nem dri meg. A viziigytol nem fognak

6pzSnd6kri t6mogat6st.

Allami p6nzen

kordb6l hozzfszolils5bar:L mtilt6nyolta

figyelnek a lakosokla, ha az adatokat

zhszlos: 50 ezer F1. a hathr, mely 20I2-lten a

fitnaj/artak, ne1 aut6k.at is ellen6riztek, de

: Szerezzenek a vis nnajor keretb6l t6mogatdst.

a

a

giltakaI, most meg a Fold tulajdon,rsa a hib6s.



Szab6 Krirolynd 6s Szab6

hogy ne fordulhasson el6

Knoll J6zsef a lali"ossds

tisilitani, a torur6s ffikat, ro

Vig6ntpetend t6rsdg6ben a

v izi p;y i hozzSj Srulilst a

NSdor IstvSn javasolta: Az

p6nz, art kell megcd:lozni.

Szenger Istv6n B5lint

Y intgy i lgazgat6s671 tij 6ko

val6 telitettsdge igt,:n ma

Vannak terveik, feladataik,

a Ternet6 utat is helyre

megle;gy eilg hogy kell

N6dor Istv6n megegyzi,

mindenkinek legyen

n6flain dolsozzon.

Szenger Istv6n B6lint

megfelelci helyen.

Tobb k6rd6s nem vetriclcitt

2.lBeszimalil a

Leitold Istv6n falu

gy6gyszersz6llit6s az id6se

kozmunk6sokat is rounk6va

nagyvdzsonyi rendel6be, vi

karbarrtartotta. az au1.6t is

tisztasflgfira iigyel,

Sok fiinyfr6st vdgz<:ttt, az

RavaftLloz6 fest6se. kij,nerr

a lakoss6g kdrdb6l az 6t'vtz megelozdsdre hfvja fel a figyelmet,

amit 6tdtrtek. A t61i h6olvad6skor mi lesz maid?

kdzi er6vel kornolytalan ezt a pa'taknrederben l6tfejcitt torlaszt

g6ppe1 lehet csak. A lccizmunkdsok ezt nem tudj6k, Nagyv6zsony,

iziigyesek kitakaritott6k a pataknredert, a }t6dor rir frjon cikket errril. A

kdpvisel6t kerer;sdk meg. A rnegy6n6l minden 6vben marad

meg fogj6k keresni az o.cszilggytildsi ktSpvisel<jt. A megy6n6l a

szerint a kisebb lt|lydztatok kltrils|ra vdrnak. d talainak a vazel
A krizsdgnek is bele kell nyulni a panzt6rc6j6rra a megel6z6s kapcsdn.

patakrneder tisztiths, vizkfirelhhril6s, N6czi hegyi, Kis utcai vizervezetls,

I rillitani. l-1- kcizmunk6sulr

pngeddlyt k6rni.

van, a bekdsizcino t6bl6kkal kapcsolatban

polg6rmester fizet6s,e igt:n kevds, a k.dpvisel6k is kapjanak,

hgyelemmel kis6r, nem lt:het a fiartalokt6l elv6rni, hogy fizet6s

A Polg5rmesterek Szovets6ge m6r felvetette ezt a k6rd6st a

k 2014. 6vi tev6kenys6g6r6l

E16terjeszt6: told Istvrin falugondnok

: elmondta, hogy a felarlatai kdziil a legfontosabbak az eb6d,

kisgyerekek sz6lllit6sa az 6vodilba, bolcsciddbe. A mindenkori

l6tja el, feliigyeli 6ket, es:zkciziket szerez be, betegeket hoz-visz a

g6latokra. A kisebb javit6sokat elvdgezte, a gepeket, az eszkozoket

ftja, szewizbe viszi. A lak6kr)rnyezetre folyamatosan filgyelt, a falu

ra

mita

a kozs6g ritjai mellett is.

hatalmas csapaddk mialt relrdkiviil sokszor kellett, gerebly6z6s,

tdltritte ki a munkaidejdt, aszobr,ok, jhtszotlr eszkcizeinek iavit6sa



rakt6rtet6t is lefestette.

eszk:6zt 6s kcizmunkis

A k6rd6seket szivesen

N6drrr Istvdn a lakossds

kert az ritra teriteni.

M5s k6rdds, hozzdszolds

Szenger Istvdn Bdlint

termdszetesen gondot

3./ Aktuilis

Szenger Istv6n Bflint
appadtus6b6l tobbm t6

hivatalt6l. N6gy po

kivdnnak lltrehozni T6

t6jdkoztassa a fejl

Tcirok Ad6m aljegyz:6: Nd

Barnag. Sz6nddknyilatk

e76g a lakossSg l6tsz6ma. pu

T6tv6zsonyhoz csatlakozik.

N6dor Istv6n hosszan i

kialakul6sa a nagyvlusonyi

m6g Ful6nak okozni. K6ri

Tisztelet kovetelj en l,ul6nak

Szenger Istv6n Bdlint polgr{

jfirhsban, Nagyv6zsor:Lydl. A
ddntcitt, maradnak, ar kcizcis

16l ekszdm ar 6ny hb an 6ozz6k,

n 6ny itja, a jegy ziJslg a ha

Tdrcik AOam a\egyz6

j6 polgrirmestert v6lasztott a

lesz a bivatallal val6 kapcsola

munk6jdt a kozs6g 6s ilz

irtds, 6roktisztitirs, jciv6re a pataktakaritfs lesz a feladal ha meefelel6
nyt kap hozz6.

laszolja.

A csapaddkvizt elvezetlse a N6czi hegyen nem megoldott, murv6t

rrnester megk<iszoni a falugondnck eg6sz d:ves rnunkdi6t. a N6czi hegyre
nak.

kiiz6rdekii k6rd6sek, javasla tok

garmester: Tdjlkonatja a lakosri6got, hogy az }nkormilnyzati Hivatal
k. A pd.nzrigy teljes ld:tsz6nrban t6vozott.9l 6vi tapasztalat thvozott a

Itds volt az 6tbiil, vorost6 6s Barnag kozs6gek kcizris jegyz6sdget
ony szdkhellyel, lev6rnzrk a r{agyvdzsonyi Hivatalt6l. Keri az arjegyzftt,
a lakoss:igot.

telepiilds fog kdzos hivatalt alakitani: Totviizsony,Hidegkut, Vorcist6 6s

adtak a testiiletek. Nagyv6zson4 Mencshely r5s'pula maradna, akkor
nak is dcinteni kell december' 1l-ig, marad vagy egyterepiil6st 6tugorva
inden alapit6 okiratot, tcirzsk.onyvet is m6dositani kell.

, mi6rt kellene szerinte T6tv6zs'nyh oz csarrakazni, a jelenle gi heryzet
yzati vfllasrtiisr eredmdnrz6nek k6szcinhet<i, ez sok gondot fog

polgdrmestert, irgydzzon a fahtjfura, ne legyen al6rendelt helyzetben.
a pulai polg6rmesternerk.

: 3 6ve az&. harcoltak, hog.l a krizsdg megmaradjon i veszpr6mi
nagyv6zsonyi alpolg6rmesterrel j(, a kapcsolat, aL k6pvisel6_testtilet rigy
intezm1nyek 6s kozcis v4gye11 is. ezt" indokoljaL. A kciz<is dcjnt6seket

t sehol sem lenne tril sok szavuk. A kdzs6g err>tet akdpvi(el6+estrilet

5 igazgathsi iiryeket viszi cs:lk.

zdni a rdgi 6s az tj porS4hrmerster rnunkdj6t, vdlerndnye szerint agilis 6s

lu, remdli, hogy a tapasilart lkolld;g6k tfivozilsaelllendre zokken6mentes
Trirtikn6 Inhof Agotdn ak a megbizhat6, pontos 6s preciz 22 6vis. tart6

yzatt Hivatal nevdben is rnegk ciszrini.

4



Szenger Istv6n B6lint
k<izmeghallgatdst 19

krnf

polg6rmester

4

aljegyz6
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Jelen vannak:

Meghivott vend6gek
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Gettinger Szilvia k6pvisel6

Molndr D6ra k6pvisel6

Puskds Szilird k6pvisel6
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