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Mencshely Krizs6g Onkormai nyzata l{6pvipel6-testtilet@ . 201g. auguszrus
(szedin) 18:00 6tai kezdettel nyilvrinos testtileti iil€st tart, melyre
meghfvom.

Helye : Mencshely Polgdrmestc:ri Hivatal

1. Szoci6lis ttrzifa p6ly6zathoz val6 csatlakoz6s
2. Mencshely Kozs6g 2079. 6vben kotelez6en elv6gezend6 vizrk6zmfi,-vagyon
vagyon6rt6kel6se

3'

Mencshely Kozs6g 20'19- 2033 id6szak6ra vonatkoz6 Gdrdiil5 Fejleszt6si Terv6nek
b.I6zetes v6lem6nyez6se

4. Kcizteriiletek elnevez6se
5.

Egy6b aktu6lis iigyek
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A testtileti iilds id6pontja:
iiles
A testiileti til6s helyszine:
Jelen vannak:

Rauch Csaba, polgirmester

Polgdr Gyula Norbert, alpolgirmesfer

Bereczkyn6 Lendvai Beatrix, k6pvisel6

Iso Tiinde Karolin, k6pvisel6

Lendvai J6zsef, k6pviset6

Szinesi Ema Eszter aljegyzb

Lakoss6g reszdrol:

r iv

?018. augus4fss 30. 18:00 6ra nyil

Mencshely Kdzs6g dnkotmdnyzata
8271 Mencshely, F6 utca 27.

JEGYZ6KONYV
mely k6szrilt Mencshely Kozs6g Onkorminyzata I{6pvisel6 - testr.ilet6nek 2018. auguszrus 30- 6n (szerd6n)
18:00 6rakor megtartott nyilvinos testrileti ril6s6r6l.

Az ril6s helyszine:
Jelen

voltak

Mencshely, Polg6tmesteri Hivatal

Rauch Csabar polgdrmestet

Polgir Gyula Norbert, alpolgirmester
Iso Ttinde Karolin, k6pvisel6
Molndtn6 Vajda I{risztina, gazda{lgp vezet6
Szinesi Etna Eszter, alj egyz 6

Meghivott vend6gek Lakossig t6sz&61:0

f6

.

Rauch Csaba polgirmestet rir koszontotte a megjelenteket, majd megillapitotta a testrilet
hatirozatklpess6g6t, mivel a k6pvisel6-teshilet 5 tagakoztrl3 f6 jelen volt.
Polg6rmester

ir

el6terlesztette a napitendet, majd mivel m6dositisi javaslat, ellenv6lem6ny nem lrkezett

igy Mencshely I{ozs6g Onkorminyz atilnak k6pvisel6 - testrilete a napirendet 3 igen
elTenszavazat 6.s tart6zkod6s n6lkril

sza.vazattal,

krilon szimozotth^t6roz^thozatala n6lktil elfogadta.

I. Elfosadott naoirend:
1,.

Szoci6lis

2'

Mencshely I(ozs6g 2019. 6vben kotelez6en elv6gezend6 vizlkozmi-vagyon vagyon6rt6ke-

fizifa pLlyizathoz val6 csatlakoz6s

16se

3.

Mencshely I{ozs6g 2019- 2033 id6szakinvonatkoz6 Gordiil6 Fejleszt6si Terv6nek el6zetes v6lem6nyez6se

4.

I{oztertiletek elnevez6se

5.

Egy6b aktuilis tigyek

II.

Naoirend tfltsvalfisaz

III.

l. Szociilis tfizifa piiy lzathoz val6 cs atlakoz6s
El6terjeszt6: Rauch Csaba polg6rmester

Rauch Csaba polg6rmester rir ismertette a napirendet ffegyz6konyv

I.

mell6klete) elmondta, hogy

kot6bban minden 6vben csatlakoztakhozzS,,javasolta, hogy ezt az idei 6vben is tegy6k meg.
Szinesi Ernz allegyz6 asszony elmondta, hogy az idei 6vben az onkotminyz^t 30 n3 tfizifa timogatisra
jogosult. Hatirozator kell hozni arr6l, hogy az onkorm|nyzatbeadia-e apSlyizatot, illetve a 38.100 Ft +
'r
AFA asszegfi oner6t biztosiga.

Rauch Csaba polgirmester iq mivel ehhez a napirendi ponthoz k6rd6s, hozz6sz6lAs nem hangzott el,
polg6rmeste r ir az el6te{esztett hatitozatt javaslatot szavazSsri felterjesztette.
Jelen l6v5 k6pvisel6-testiileti tagok szAma: 4 f6

Dont6shozatalban r6szt vev6k szirna: 4 f6
Mencshely kozs6g Onkorminyzztilnak k6pvisel6
ellenszavazat 6s tart6zkodis n6lktil a kovetkez6

-

testrilete a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szav^zattal,

hat|rozatithozta;

Mencshely I(ozs6g Onkorminyzata I(6pvisel6-testrilete a
"Csatlakozis a szocidlis tffzifapro gtanahoz" napirendi
pontot megtirgyalta 6s a napirenddel kapcsolatosan a
kovetkez6 hatirozatot hozta:
c h ely I{oz s 69 6nkorrniny zatinak K6pvi s el5 - tes trilete
telepril6si onkotminyzatok szoirillis c6hi t;izel6anyag
vis6rl6shoz kapcsol6d6 kreg6szit6 t6mogat6s6ra kitt
pily6zat6ta pLlyizatot nyujt be.

Men

s

a

Ig6nyelt tttzel6:30 m3 kem6ny lombos fa 14.000.-Ft/m3 +

At^

A

k6pvisel6-testiilet a tlmogatilson feltil a pLlyizai Vl.is
szednti sajit forrist 38100.-Ft + Af" osszeget az
onkorm6nyzat 201,8. 6vi kolts6gvet6s6nek szociilis

iuttat6sok el6uinvzatinak terh6re biztositia.

A k6pvisel6-teshi"let viilal1a, hogy a szociilis

c6l.6

dtzifiban

t6szestil6t6l ellenszolgiltat6st nem k6t.

Felel6s:

Rauch Csaba polgirmester
Szinesi Etna Eszter aliegyz6

Hathtid6:

2.

201.8. augosztus

3 1.

Mencshely K6zs6g 2019. 6vben kdtelez6en elv6gezend6 vizikdzmii-vagyon vagyon6rt6ke16se

El6terieszt6: Rauch Csaba polg6rmester

Rauch Csaba polg6tmester irr ismettette a napitendi pontot flegyz6konyv
Szinesi Erna aljegyz6 asszonyt, hogy ismertesse a napfuendi pont l6nyeg6t.

II.

mell6kelet), majd felk6tte

Szinesi E rna aliegyz6 asszony elmondta, hogy a Bakonykarszt 2fi.-nek ezt a vizlkiczmfi-vagyon 6tt6kel6st
2015. decembet 31-ig meg kellett volna tennie, de 2019. december 31-ig elhalasztott6k. Ez az
onkorm6nyzatnak plusz kolts6g6be nem fog keriilni, mert amit a Bakonykarszt Zrt. fnetne az iltadott
vizlkozmfi tendszerek b6deti dijak6nt azt kompenzilln fog6/r^ a vagyon6rt6kel6sk6nt ellitott szolgilltatisi
dijakban, effektiv p6nzmozgisra nem kerril sot Ezzelkapcsolatban klthatirozatot kell hozti, az eg5ik az
ivovizzel kapcsolatban, illetve a m6sik a nagyvizsonyi szennyviz el76to kozmrivel kapcsolatban. A
vagyon6rt6kel6shez k6te a Bakonykanzt Ztt. hogy a kozbeszerzlsi eljiris lefolytatishoz adjon egy
meghatalma zilst az Onkotm6ny zat igy egyszerfibb azt lebonyolitant .

Rauch Csaba polgdtmester rir, mivel ehhez a napirendi ponthoz k6rd6s, hozzisz6lSs nem hangzott el,
polg6rmester ir az el6terjesztetthatirozai javaslatot szavaz|sta felterjesztette.
Jelen l6v6 k6pvisel6-testrileti tagok szima:4 f6
Dont6shozatalban r6szt vev6k szima: 4 f6
Mencshely kozs6g Onkormilnyzatinak k6pvisel6
elfenszavazat 6s tart6zkodis n6lktil a kovetkez6
43

-

testtilete a napirenddel kapcsolatos an 4 igen sz^v^zattal,

hatlrozatilthozta:

/ 2018. (VIII.28.) szimri k6pvisel6-testtileti hatirozat

- mint a ll-19196-l-003-00MEKH k6ddal rendelkez6 20. sorsz6mri Balatoncsics6
iv6v{zell6t6 vizikiizmii-tendszer Ell6tis1rt Felel6se
I{6pvisel6-teshilete megt6rgyalta a vizlkozmri-rendszer
Mencshely I{ozs6g Onkorm6nyzata,
1-0

vagyon6rt6kel6s6re vonatkoz6 napitendi Pontot, 6.s

az alibbi

hat|rozatokathozza:

vizlkozmfi,-szolgilltatilsr6l szolo 201,1'. 6vi CCIX. torv6ny 78.$
(1) bekezd6se szerinti kotelezetts6g teljesit6se 6rdek6ben a I{6pvisel6-testrilet felhataLma zza a P olg|tmestert, hogy,

A

Onkotminyzat nev6ben adion megbiz6st

^z
Ztt.
BAKONYISRSZT

^

r6sz 6r e a vagy on6rt6kel6 kozbeszerz6si

elj6t6sban tort6n6 kivillasztisira - a szriks6ges meghatalmazissal
- 6s a vagyon6tt6kel6s lefolytatishra.
az el6tetjeszt6s mell6kle t6t k6pez6 Egyiittmiikod6si megillapo-

d6st, mely a vagyon6rt6kel6s kolts6geinek'vagyoni &dekelts6g
ar6ny6ban tort6n6 megoszt6sit szabAlyozza, az Onkorm inyzat
nev6ben

tja

al6.

A vagyon6tt6kel6s kolts6geinek fedezet6t biztosit6 201'8-201'9.
6veket tll,et6 v nlko zm$ has znillati dij ak, els z?mol6 i
kotelezetts6ggel a BAI(ONDaKARSZT Ztl-n6l rr'alm.dnak
s

Fele16s:

Rauch Csaba polg6rmester

Hatitid6z

azonnal

44

/2018.

(VIII.28.) k6pvisel6

-

te

stiileti hatdrozat:

Mencshely I{ozs6g Onkorminyzata, - mint 2l'19196-l-008-0103 MEKH k6ddal tendelkez6 55. sorszdmri Nagyvdzsony

szennyvizelve zet6 6s -tisztit6 vizikdzmii-rendszer Ell6t6s6rt
Felel6 s e - I{6pvis el6 - te s tr,ilete megtir gy alta a vizlko zm6-ren ds z er
vagyon6rt6kel6s6te vonatkoz6 napirendi Pontot, 6.s az al|bbr

hatirozatokathozza:

Av'nlkozmii-szolg6ltat6,sr6l sz6l6 2011'. 6vi CCIX. torv6ny 78.$
(1) bekezd6se szetinti kotelezetts6g teliesit6se 6tdek6ben
I{6pvisel6-testiilet felhatalmazza a Polg6rmestert, hogy,

a

lnkormfunyzat nev6ben adion megbiz6'st ^
^z
BAKONYKARSZT Zrt. r6sz 6te a vagy on1 tt6kel6 kozbesz ez 6si
eljirisban tort6n6 l<tvillasztisilta - a sztiks6ges meghatalmaz6ssal
- 6s a vagyon6rt6kel6s lefolytat6'sita.

az elSterjeszt6s mell6klet6t k6pez6 Egyiittmiikod6si meg6llapodist, mely a vagyon6rt6kel6s kolts6geinek vagygli 6rdekelts6g
atiny 6ban tort6n6 megosztas 6t szzbily ozza, az Onkorm Lttyzat
nev6ben tria al6.

A vagyon6rt6kel6s kolts6geinek fedezetlt biztosit6 201.8-201'9.
6veket

tLl,et6 v nlkozmI has

kotelezetts

69

znillati dij ak,

els z

6mol6 si

gel a BAI{ONYKARS ZT Zrt-n6l matadnak

3.

Fele16s:

Rauch Csaba polg6rmestet

Hatirjd6:.

azonnal

Mencshely K6zs6g 2019- 2033 id6szakfiravonatkoz6 G6rdiil6 Feileszt6si Terv6nek el6zetes v6lem6nyez6se

El6terjeszt6: Rauch Csaba polgitmester

Rauch Csaba polgirmester irr ismertette a napitendet, rfiivel a napitendi ponttal kapcsolatosan k6rd6s,
hozz6sz6l6s nernhangzott el, a Gordril6 Fejleszt6si Tetv v6lern6nyez6,s6,t szav^z6sr^ felterjesztette.
Jelen l6v6 k6pvisel6-testtileti tagok sz6ma;4 f6

Dont6shozatalban r6.szt vev6k szima: 4 f6
Mencshely kozs6g Onkorrninyzatinakk6pvisel6

-

testtilete a napirenddel kapcsolatos

+ igrn szavazattal,

^n
ellenszavazat 6s tatt6zkod6s n6lkril elfogadta Mencshely I{ozs6g 201.9-2033 id6szakin vonatkoz6 Gordri-

16

Fejleszt6si Terv6nek el6zetes v6lem6nyez6s6t.
45 / 2018.

(VIII.28.) k6pvisel6

- testiileti hatirozat:

Mencs hely kozs 69 Onkorminy zatilnak k6pvis el6

a,,Menc shely K6

zs

69

2019

-

testrilete

-2033 id6 szakra vonatkoz6

Gdtdiil6 Feile s zt6 si Te rv v6lem6nyez6 s e" cimri
el6te{eszt6stmegtirgyalta

6s a kovetkez6 dont6st hozta:

Mencshely I{ozs6g Onkotm6ny z^t6x^kk6pvisel6 tes trir.lete, mint a 1.1. -1.9 1.9 6 -1. -003-00- 1 0 k6ddal tendelkez6

20.sorszimiBalatoncsics6rr6vizell6t6vizlkozrnftendszet, valamint az 5 5. s orszimit 21. -1.9 19 6-1 -008-0 1 -03
azonosit6 k6ddal rendelkez6 Nagyvizsony
szenny'vizelvezet6 6.s - iszdt6 vizlkozrrri: tendszer ell6t6s6tt
felel6se a 201.9-2033 6vekre vonatkoz6 GordiiLl6 Fejleszt6si

Tetvet az el6terjeszt6s szednti tattalommal j6vihagyta.

Felel6s:

Rauch Csaba polgirmester

Hatirid6:

azonnal

4.

Kdzteriiletek elnevez6se

Bl6terjeszt6: Rauch Csaba polg6rmestet
Rauch Csaba polgirmester 6r ismertette a napirendet legyz6konry

III.

mell6klet), rr:raid |tadta a sz6t

Szinesi Erna allegyz6 asszonynak.

Szinesi Etna aljegyz6 asszorty elmondta, hogy ez az eli66s 2017-ben indult el, amikot a ktilonboz6
helynjzi szimoknak megfelel6en elnevez6sre keriiltek az utcik. Ez v6g1g ment egy v6lem6nyez6si
Ezt kovet6en
eli6r6son, ellenjavaslat nem 6rkezett, igy elkiild6sre keriilt a I{ozigazgatisi Allamtitkirsilgta.
krilon
visszajott, hogy egyet6rtenek vele egyedill egy javaslat ltkezett, hogy a Fekete szeder utca kertiljon
rilsra, igy keriiljon be a I(ozponti Cimregisztetbe.
el,
Rauch Csaba polgirmester rir, mivel ehhez a napirendi gonthoz k6td6s, hozzAsz6lis nem hangzott
felteriesztette.
polgitmeste r ir az el6te{esztett hatirozaijavaslatot szavazhsta

4 f6
Jelen l6v6 k6pvisel6-tesnileti tagok szima:
Dont6shozatalban r6szt vev6k szilma: 4 f6
Mencshely kozs6g }nkotmhnyzatilnakk6pvisel6
elfenszavazat 6s tart6zkod6s

n6kil

a kovetkez6

-

testiilete a napfuenddel kapcsolatosan 4 iget szavazattal,

hatilrozat|thozta"

Mencshely I{ozs6g Onkotminyzata megthtgyalta ^
,,Kriztettiletek elnevez6s6re" vonatkozo el6terieszt6st 6s
az al6bbi hatirozatot hozta:

Mencshely I{ozs6g Onkotm6nyzata I{6pvisel6

-

testr'ilete a

mencshelyi

2013.hrsz.-i utc6nak a IbolYa koz
2021, / 4. hrsz.-i utcinak a H6vrigkoz
2060.hrs2.-6 utc6nak a Orgona utca

2083.hrs2.-i utc6nak a Fekete szeder utca
2'1,30. 6.s 21,46 hrsz.-i utcinak a Pincesor utca
221.2/4.,080/7 .6s 075. hrsz.-i utc6nak a Mandula utca
030/15. hrsz.-6 utc6nak a Mogyot6 koz
21,37.hrsz.-it utcinak a Vulkin utca
2241 hrsz.-i utcinak PuttonY koz
21, 48

hrsz.-i utc6nak Sziv 6tv 6ny .utca

2307 6s 2248.hrs2.-6utc6nak a M6ly utca
2308. 6s 231'0. hrsz.-i

utcinak aPanorirnakoz

2251./1.1. 6.s 2247 hrsz.-ri utc6nak a Halomhegyi rit
2300 hrsz-it utc6nak Rizling utca

elnevez6st adja.

A k6pvisel5

- testiilet felk6ri aJ€gyz6t,hogy ezenhatarozat
szednti nj kozterrilet elnevez6st a I{ozponi
Cimtegisztetben vezesse 6t. Ezt kovet6en a v6ltoz6sr6l
tljlkoztassa

Veszpt6m Megyei I{orm6nyhivatal Veszpr6mi
ir5.st IJlv atal6t 6 s valam ennyi Men c s h elyen ko z s z o lg6ltat6s t
J
ny'ttit6 c6get, szervezetet, valamint ti\|koztassa a lakoss6got
helyben szok6s os m6don tort6n6 kozz6t6tellel.
a

Felel6s: Rauch Csaba polg6rmester
Szinesi Ema Esztet allegyz6

Hat6id6:

5.

201 8. szeotember 30.

Egy6b aktu6lis iigyek

El6terjeszt6: Rauch Csaba polgdrmester
Mencshely F5 utca 42. szimalatti lakos elmondta, hogy a F6 ot 6bun az onkornhnyzat megig6tte, hogy megcsinllla a vizelvezetlst, ami a rendes 6tfoly6ba csadakozik, de nem tort6nt
meg 6s omlott a viz. Akkor megcsiniltatta a si6t kolts6g&e, k6rt6k, hogy a sziml|t npjtsa be 6s kifizetik,
az6ta sern tort6nt meg sz6ml^m6solat nincs, hiszen j6hiszemrien beadista kenilt. Ennyi id6 eltelt6vel jelezte, hogy nem a p6nztk6ti, hanem azt,hogy csinilja rr'eg
onkorm6nyz^t, ez egy 2 6ves folyamat. Ta^z
valy 6sszel a polgirmester:6Lr, a gondnok, illewe m6g k6t f6 helyszineltek, megn6zt6k mit kell csinilni 6s
azt mondtik m6g abban a h6napban megcsin6ljik. Akkor azt mondta polgiLtmester 6r, hogy csinitljik az
utat, legyen ttirelemmel,
egy kisebb munka 6s logikus, hogy azzal egpitt megcsinilj6k. Ebben az 6vben
^z
k6tszer mondta, hogy a jov6 h6ten. Eljott a fogad6 6ranhiromszor, egyszet sem volt fogad6 6ra,kiitva
sem volt, hogy elmarad. A fogad6 6ta idej6ben felhivta polgirmester urat telefonon, akkot mondta utolj6ra, hogy a jov6 h6ten. A d6tum nem keni{t fel,isra, m6jus lehetett kortilbeltil. Az a k6r6se, hogy 10 napon
belril csin6lj6k meg, a ti.irelme maximilis volt, a k6t 6ve tart6 iglret m6r sok, illetve baleset-resz6lyes az
6rintett r6sz. Fel van totve a beton, alig lehet bemenni, van ott egy r6cs, arnt alatt elfolyik a viz 6.s letort a
fiile. Atta a ricsta, ha r6l6pnek, vagy ha az aut6 6megy felcsap6dik. Azt a filet oda kell hegeszteni 6s a
beton t6szt megcsinilni. Amennyiben ezt flem tudja megcsini,Jrrt az onkorminyzat k6nytelen lesz a kotminyhivatalt v gy egy6b f6rumokat megkeresni, mert a k6t 6v rigy gondolja el6g tolemncia volt. Annyit
f1zne m6ghozz6,hogy ezt az elfoly6t eddig takatitotta, de a tov6bbiakban flem tudja. Elmondta, hogy a
Fazekas Andr6s f6lehilztol lefel6 van az elfolyo. Fentr6l a ketj6n keteszttil megy a viz, akent6s aljinletta
betonra egy b'uk firtva, hogy ott kimenjen. Az ittest alatt megy tovibb azEgyed kozbe, amitszintln 6
takarit, azt az onkorminyzat nem csinilja meg. Ism6t k6ri polgfumester urat, hogy egy h6tre elutazik 6s azt
kovet6en 10 napon beltil csin6lj6k meg 6s olyan embet cstnillja, aki 6rt hozz6.

a, Hotvithsindotn6,

Polg6tmester rfu elmondta, hogy amikor sz6lt, hogy meg lesz csin6lva felvett6k a kapcsolatot szakembertel
6s megig6rt6k, h"gy megcsin6ljik, ennek ellen6re nem tott6nt meg. Jelezte, hogy a legegyszerfibb az lett
volna, ha megbiz valakit 6s az onkorminyzat nev,3re k6r egy sz6mlit 6s aztkifizetk

Horv6th S6ndorn6 hozzAtette, hogy 6 nem ismed irgy a szakembeteket
Polgirmester rlr meger6sitette, hogy meg lesz csin6lva.

6s m6g egyszer nem iizletel.

AllegyzS asszony k6rdezte, hogy az 6rintett szimla az onkotm6nyz^tt^ketilt-e benyljtisra?

Horv6th S6ndom6 elmondta, hogy igen. Viszont ennek bz6rt nincs m6r jelent6s6ge, mert nem k6r p6nzt
visszamen6leg, a munka el lett v6gezve. I(&6se az,hogy ezt a javitS.stv6gezze el az onkorm6nyzat. Hozz6tette, hogy fent van m6g egy forr6s 6s onnan is az 6rintett tertiletre folyik a viz.
b, How6th Sindorn6 egy kovetkez6 napirendi pontk6nt felvetette a kutya 6,s az 6,get6s probl6mijit, miszednt senki nerr' tar\a be 6s senki nem k6d szirr,on. H6tom h6nappal ezel6tt el6fordult, hogy nem tudott
elutzzn! mert a kapuban til5 kutyit6l nem tudott kijonni. Mivel harapta m6t meg kutya nagyon f6l t5hik.
Szinesi Erna jegyz6 asszony elmondta, hogy ebben az esetben az a r.r'egoldds, ha bejelenti, mert

mis

eset-

ben nem tudnak kimenni 6s chipet leolvasni, illetve segithet, ha lef6nyk6pezi. A kozponti eb nyilv6ntartis
alapjin tud eljirni, ha megvan a gazd|ja szimon lehet k6rni, hogy chippel el van-e l6tva, illetve be van-e
oltva, ha ntncs az 45.000 Ft-os bitsig, ha szabadon k6borol 6s nem terrileten beltil tartjik az plusz 45.000
Ft, de amig nincs bejelent6s addig nem tudnak eljirni.

Horv6th S6ndom6 megkoszonte polg6rmester rirnak, hogy amikot a kozelben torony magass6gri tiizet
raktak 6s eztjelezte, akkor rogton int6zkedett.
c, Rauch Csaba polgirmester iu kovetkez6 napirendi pontk6nt felvetette az iskola kezd6si t6mogatis k6rd6s6t.

Aljegyz6 asszony elmondta, hogy benne van a szoirillis rendeletbe, hogy szeptember 30-ig lehet beadni a
k6relmeket a hivatalba, aki h6rom vagy tobb gyermeket nevel, tatt6san beteg gyermeket nevel, vagy gyermek6t egyedril neveli.

d, Rauch Csaba polgirmester rfu a lomtalanit6s k6rd6s6re elmondta, hogy tavaly azvolt a probl6ma, hogy
olyan dolgokat is kiraktak, amiket a l<tui.s 6s ti\6koztat6s szednt flem szilllit^nak el 6s azt az onkormilnyzatnak kellett elvitetnie. Az lesz a megold6s, hogy az ingatlan el6tt hagyj6k a nem elszil\that6 dolgokat. A
hegyt6l a kozos kupachoz tehet6 a lom a Balatoni u:tcin6l. Elmondta, hogy megvan az eIz|tt szem6tlerak6,
a kiilteriileten lak6 ingatlan tulajdonosok t6sz6re lett fel6llitva, annyt a k6r6s, hogy Probio-s zsikban helyezz6k ki a szemetet. I(ameta rendszer fog mrikodni, amivel a k6s6bbiekben ki lehet szdrni az illet6ktelen
szem6tlerak6kat.

e, Polgirmester rit kovetkez6 napitendi pontk6nt felolvasta az Orszigos Ment6szolg6lat Alapiwinyt6l
Qegyz6k6nyv fV mell6klete) 6rkez6 megkeres6st. ,,Veszpr6mi ment66llomis ment6aut6inak felszetelts6ge
rigy6ben k6tem a segits6griket megkoszonve koribbi t6mogatisaikat. A tirsadalmi osszefogi.s sziiks6gess6-

ge 6rtelm6ben megsz6litunk minden helyb6li, illetve korny6kben l6v5 c6get, int6zm6nyt v6llalkoz6,st 6s
mag6nembert, aki lak6 kotiinkbe kenil, hogy min6l el6bb a betegek szolgillat6ba 6llithassuk ijabb korszedibb mechanikai eszkozeinket. L6nyeg az,hogy speciilis 6g6si kotszereket, stirg6ss6gi t6sk6kat szeretn6nek
v6sisrolni 6s ebben k6nk az onkorminyzat se#ts6g6t, hogy timogassuk 6ket."

Rauch Csaba polgirmestet ir javasolla, hogy a kor6bbiakhoz hasonl6an 10.000 Ft-tal timogassik
ves zpr6mi ment66llom6s t 6s j avasla tit szavazS,sta feltetl esz tette.
Jelen l6v6 k6pvisel6-testrileti taqok sz6ma: 4 f6

a

Dont6shozatalban

r6,szt

vev6k szima: 4 f6

Mencshely kozs6g Onkorminyz at6nakk6pvisel6

teshitete a napirenddel kapcsolatosan 4 igen sz^v^z^ttal,
elfenszavazat 6.s tart6zkodis n6lkril megszavazt^ a tarnogatilst.

-

Mencshely kozs6g OnkorminyzatAnak K6pvisel6 - testrilete a
napirendi ponttal kapcsolatos el6te{eszt6s t meglltgyalta 6.s az
al|bbi hatfu o zatot ho zz
^i

Mencshely I(ozs6g 1nkorminyzatinakk6pvisel6

-

testri:lete

Orsz 6gos Ment6szolg 6lat Napiw 6ny QL82 B u d a p e st,
Kirdlyhtig6 u. 70.) timogatisi k6relm6t Mencshely Kdzs6g

Onkormdnyz atfinak2018. 6vi k6ks6gvet6s terh6te a civil
szervezet miikrid6si kiad6sait segiti, egyszeri 10.000 Ft p6nzbeli
t6mogat6ssal.

A t6mogatis kihzet6se a civil szervezetbankszimffifua ilnttatissal
tott6nik, a timogatisi szerz6d6.s alStuis6t6l szimitott 30 napon
behil.

2./

Ak6pvisel6

- teshilet felhatalmazza Rauch Csaba polgirmester
urat a fenti tartakni timogatist, szerz6d6.s alirttisira.
Felel6s: Rauch

Csaba polg6rmester

Hatitid6z 2018 szeptember

30.

Rauch Csaba polgitmestet ur mivel tobb k6rd6s, hozzisz6l6s, javaslat egy6b napirendi pontra nem volt,
megkoszonte a r6szv6telt 6.s az aktiv munkit, majd a k6pvisel6 testtileti ril6st 18:34 6takot bezirta.
-

I{.m.f.

polgirmestet

N
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MENCSHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
H - 8271 Mencshely, Fő u. 21.
Telefon/fax: 20/542/4402;
E-mail: polgarmester@mencshely.hu

Szám: ….. / 2018.

ELŐTERJESZTÉS

Mencshely Község Önkormányzat képviselő-testületének
2018. augusztus 28-ai soron következő nyilvános ülésére

Tárgy : Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének
feltételeiről (rendelet tervezet)
Előadó:

Rauch Csaba polgármester

Előkészítő:

Szinesi Erna Eszter aljegyző

Meghívott:

-

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
Szinesi Erna Eszter
aljegyző

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Mencshely község Önkormányzata Képviselő - testületének …/2018. (..….) önkormányzati rendelete a
szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről.
Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár
létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.
Költségvetési hatása:
A képviselő – testület a 2018. évi költségvetési rendeletében az önrészt a szociális juttatások előirányzatának
terhére biztosíthatja.
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet végrehajtása egyszeri adminisztrációs terhet jelent a hivatal munkatársainak, kérelmek előkészítése,
elbírálása, az ezekkel és az elszámolással kapcsolatos dokumentumok elkészítése valamint a szállítás megoldása.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A 2018. július hónap végén – a Belügyminiszter által - kiírt pályázat alapján a szociális rászorultság szabályait és
az igénylés részletes feltételeit rendeletben kell meghatározni, melyet nem célszerű a szociális ellátásokról szóló
rendeletben szabályozni, mivel a felhatalmazást adó rendelkezésben szereplő feltételek a jelenleg is hatályos
önkormányzati rendeletben foglaltaktól eltér. Önkormányzati rendelet magasabb szintű jogszabállyal nem lehet
ellentétes.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén pályázati támogatásban nem részesülhet az önkormányzat.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi:

rendelkezésre áll

- szervezeti:

rendelkezésre áll

- tárgyi: rendelkezésre áll
- pénzügyi:

rendelkezésre áll

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

A szociális célú tűzifa programhoz előzetes igényfelmérés keretében 2018. augusztus 31-ig lehet pályázatot
benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott paraméterek figyelembe vételével az előzetesen igényelt
mennyiségre. ( max 166 m3)

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati
kiírás tartalmazza a támogatás és az önerő összegét. A támogatás mértéke 14 000 Ft/erdei m3 + ÁFA,
amelyhez az önkormányzatnak önerőt 1 000 Ft/ erdei m3 + ÁFA összegben kell vállalnia, illetve a szállításból
adódó költségeket, beleértve a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is. Mencshely település vonatkozásában
ez 30 m3 mennyiséget jelent, a támogatás összege 420.000.- Ft +ÁFA, mely 38100,- forint önerőt igényel,
melyről a képviselő – testületnek a pályázat benyújtásáról külön határozatban döntenie szükséges.

Az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes
feltételeit. Mivel egyszeri ellátásról van szó, és a későbbiekre vonatkozón nincs információnk arról, hogy
hasonló támogatásra lesz lehetőség, ezért javasolt a feltételrendszert külön rendeletbe foglalni, valamint a
pénzfelhasználást követően a rendeletet hatályon kívül helyezni. A rendelet soron kívüli hatályba léptetését a
lebonyolításra adott idő rövidsége indokolja.

Az önkormányzat a támogatást 2019. március 31-ig használhatja fel, a támogatás felhasználásáról 2019. április
15-ig a kincstár felé elszámol, melyet a települési önkormányzat költségvetési beszámolójának benyújtásával
egyidejűleg is megküld a kincstárnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

……/2018. (VIII.28.) Képviselő - testületi határozat:
Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
“Csatlakozás a szociális tűzifaprogramhoz” napirendi
pontot megtárgyalta és a napirenddel kapcsolatosan a következő
határozatot hozta:
Mencshely Község önkormányzatának Képviselő - testülete a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázatára
pályázatot nyújt be.

Igényelt tüzelő: 30 m3 kemény lombos fa 14.000.-Ft/m3 + Áfa

A képviselő-testület a támogatáson felül a pályázati kiírás
szerinti saját forrást 38100.-Ft + Áfa összeget az önkormányzat
2018. évi költségvetésének szociális juttatások előirányzatának
terhére biztosítja.

A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős:

Rauch Csaba polgármester
Szinesi Erna Eszter aljegyző

Határidő: 2018. augusztus 31.

Mencshely, 2018. augusztus 23.
Rauch Csaba
polgármester

Mencshely község Önkormányzata Képviselő - testületének

…/2018.(…) önkormányzati

r e n d e l et e

a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről

Mencshely község Önkormányzat Képviselő - testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 25.§ (3)
bekezdés, 26.§-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47.§(1) bekezdés c) pontjában, és a (3) bekezdés alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról a következőket rendeli el:

1.§

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa formájában biztosít annak a
személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) települési támogatásban, elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXX. törvényben szabályozott
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesültek a jelen rendelet hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti jogosultak a rendelkezésre álló szociális tűzifa keretet nem merítik ki
úgy az ellátási formában a következő személyek részére biztosít vissza nem térítendő természetbeni támogatást
tűzifa formájában:

a) Közgyógyellátásban részesül, vagy
b) 3 vagy több gyermeket nevel, vagy
c) Ápolási díjra jogosult.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban
élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a
kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

2.§

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklet szerinti kérelemre indul.
(2) A kérelmeket a Közös Hivatalba 2018. november 20. napjáig lehet benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása a képviselő – testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatás elbírálásáról rendkívüli
ülésén legkésőbb 2018. december 15. napjáig dönt.
(4) A határidőig benyújtott, jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmek közül a rangsort a lakásban élő
személyek egy főre jutó jövedelme alapján kell felállítani.
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.
(6) A támogatás mértéke háztartásonként legalább 2 m3, legfeljebb 5 m3.

3.§

(1)A támogatás kizárólagos forrása a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló pályázat alapján megítélt kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által
biztosított saját forrás.
(2) A beérkezett kérelmek elbírálását követően a forráshiány miatt nem támogatható kérelmeket, függetlenül
attól, hogy a 1.§-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek, és a támogatásra jogosulatlan kérelmeket el kell
utasítani.

4. §

Ez a rendelet 2018. október ..-én lép hatályba és 2019. május 31-én hatályát veszti.

Rauch Csaba
polgármester

Szinesi Erna Eszter
aljegyző

Jelen rendelet Mencshely községben 2018. ……………..napján kihirdetésre került!

Szinesi Erna Eszter
aljegyző

1. melléklet
a …/2018.(…...) önkormányzati rendelethez

K é r e le m
NÉV: ............................................................ ......................................................................................................................
szü le tési hel y, i d ő: …… …… ……… …… ……… …… ……… …… …… ……… …… ….
Lakcím:
…………………………………………………….…………………szám
kérem, hogy részemre szíveskedjenek természetbeni juttatásként ……. m3 tűzifát biztosítani.

alatti

lakos

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) települési támogatásban, elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban,
ellátási formában részesülök, az ellátási forma, illetve az azt megállapító határozat száma:...................................

ápolási díjra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: …………………………………………………..
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a megállapító határozat száma. ...................................
közgyógyellátásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma................................................................................................................................
3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai:

1. Név: .................................................................................. Szül. idő: ………………………………
2. Név: .................................................................................. Szül. idő: ………………………………
3. Név: .................................................................................. Szül. idő: ........................... …………………
4. Név: .................................................................................. Szül. idő: ...........................................................

Mencshely, 201…..………………………….
………………………………
kérelmező

2. melléklet
a …./2018.(…...) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

Alulírott ………………………………………………………. (név) (8271 Mencshely,

……………………………………………………………. szám alatti lakos aláírásommal
elismerem, hogy a mai napon Mencshely község Önkormányzata Képviselő - testületének a tűzifa
vásárlási támogatásról szóló
/2018. (…....) önkormányzati rendelete alapján megállapított
természetbeni juttatásként …….. m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Mencshely, 201…. ..................................................hó .......... nap

átadó

átvevő

MENCSHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
H - 8271 Mencshely, Fő u. 21.
Telefon/fax: 20/542/4402;
E-mail: polgarmester@mencshely.hu

Szám: ….. / 2018.
ELŐTERJESZTÉS

Mencshely község Önkormányzat képviselő-testületének
2018. augusztus 30-ai soron következő nyilvános ülésére

Tárgy : Mencshely Község 2019. évben kötelezően elvégezendő víziközmű-vagyon
vagyonértékelése

Előadó:

Rauch Csaba polgármester

Előkészítő:

Szinesi Erna Eszter aljegyző

Meghívott:

-

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
Szinesi Erna Eszter
aljegyző

Tisztelt Képviselőtestület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti Víziközmű-rendszer
vagyonértékelésével kapcsolatos kötelezettségről.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 78. § (1)
bekezdés értelmében víziközmű-rendszer vagyonértékelését 2019. december 31.-ig el kell végezni.
A Vksztv. 12. § (1) bekezdése alapján a vagyonértékelés elvégzése a víziközmű tulajdonosának
feladata, így a Vksztv. 79. § (1) bekezdésének végrehajtásával (háramoltatás) 2013. január 1.-től az
ellátásért felelősök kötelezettsége.
A víziközművek vagyonértékelését 2015.12.31-ig kellett volna elvégezni, de törvényi változás
miatt 2019.12.31-ig elhalasztásra került. A közelgő határidő végett BAKONYKARSZT Zrt. a
vagyonértékelési kötelezettségről ez év júniusában személyes tájékoztatást tartott. A tájékoztatón
megjelentek egyhangúan támogatták, hogy a vagyonértékelést a 2014-2015 évi elveknek, és
döntéseknek megfelelően hajtsák végre.
2014-2015 években a BAKONYKARSZT Zrt. Közgyűlése a 10/2012. (XII.05.) számú
határozatával intézkedett a vagyonértékelésről. A határozattal elfogadott Egyetértési Nyilatkozat
rendelkezéseinek megfelelően a BAKONYKARSZT Zrt. az Ellátásért Felelősök megbízása
alapján, a működési területen egységes elveknek megfelelő, egységes vagyonértékelés érdekében
elvégezteti a víziközmű-rendszerek vagyonértékelését, beleértve a közbeszerzési eljárás
lefolytatását is. A vagyonértékelés forrásaként a víziközmű-rendszerek használatba adásából
származó bevételek (vagyonkezelési díj, eszközhasználati díj) kerültek megjelölésre. Ennek
megfelelően a 2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak számlái nem kerülnek
kifizetésre, azok elszámolási kötelezettség terhe mellett a vagyonértékelés költségeinek
finanszírozását biztosítják.
Az elfogadott Egyetértési Nyilatkozatban megfogalmazásra került, hogy a jelenleg is bérleti
üzemeltetési szerződés keretében üzemelő vízközmű-rendszerek esetében a vagyonértékelést
követően az Ellátásért Felelős és Víziközmű-szolgáltató közötti meglévő üzemeltetési szerződés
módosul, tartalma kibővül úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonkezelési
szerződés jön létre.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti
kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert, hogy,


az Önkormányzat nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a
vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására – a szükséges
meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására,
 az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodást, mely a
vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő megosztását
szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá.
Továbbá a testület határozzon, hogy:


a vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű
használati díjak elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.






Együttműködési megállapodás

mely létrejött X Önkormányzata (cím: <…>, törzsszám: <…>, képviseli: <…>
polgármester), Y Önkormányzata (cím: <…>, törzsszám: <…>, képviseli: <…>
polgármester), Z Önkormányzata (cím: <…>, törzsszám: <…>, képviseli: <…>
polgármester), (a továbbiakban együtt Ellátásért felelősök), valamint a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41., Cégjegyzékszám: 19-10-500133 Adószám: 113380242-19 képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató) között az alábbi feltételek mellett,










a <…> MEKH kóddal rendelkező <…> sorszámú <…> víziközmű-rendszer-re
vonatkozóan.

Felek megállapítják, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
(továbbiakban Vksztv.) 78. § (1) bekezdés értelmében, az Ellátásért Felelősök
tulajdonában lévő víziközmű-rendszer vagyonértékelését 2019. december 31.-ig el kell
végezni.
A 2013. decemberében a Víziközmű-szolgáltató, mint a víziközmű-rendszer víziközműszolgáltatója, valamint az Ellátásért Felelősök által aláírt Egyetértési Nyilatkozat
rendelkezései alapján a Víziközmű-szolgáltató az Ellátásért Felelősök megbízása
alapján, a működési területen egységes elveknek megfelelő, egységes vagyonértékelés
érdekében elvégezteti a víziközmű-rendszerek vagyonértékelését, beleértve a
közbeszerzési eljárás lefolytatását is. A vagyonértékelés forrásaként a víziközműrendszerek használatba adásából származó bevételek (vagyonkezelési díj, eszközhasználati
díj) kerültek megjelölésre. A víziközmű-rendszer üzemeltetésébe adásából származó
bevétel bérleti-üzemeltetés esetén az eszközhasználati díj, vagyonkezelés esetén a
vagyonkezelési díj.











Az Ellátásért Felelősök megbízták Víziközmű-szolgáltatót, hogy e határidőn belül a
víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, végezze el a tulajdonos
önkormányzatok víziközmű-vagyonának vagyonértékelését, valamint a vagyonértékelő
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást javukra folytassa le, annak érdekében, hogy a
Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A megbízás
keretében az Ellátásért Felelősök meghatalmazták Víziközmű-szolgáltatót, hogy a
vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként járjon el
helyettük, ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést kössön,
valamint az ellenszolgáltatás díját megfizesse. Az Ellátásért Felelősök ezúton kijelentik,
hogy a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelő nyertes személyét elfogadják, melyről
Víziközmű-szolgáltató a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást nyújt.
A Víziközmű-szolgáltató a megbízás és meghatalmazás alapján vállalja, hogy egységesen
végezteti el a vagyonértékelést, továbbá elvégzi az ezzel kapcsolatos koordinációt és a
közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.




































A 2019. december 31-ig kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelési
költségeit az Ellátásért felelősök a Vksztv. 5/G.§ (5) bekezdése alapján – eltérő
megállapodás hiányában – a víziközmű-rendszeren 2019. január 1-én fennálló vagyoni
érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik, melynek meghatározása az
alábbi képlet Ellátásért Felelősönkénti behelyettesítésével történik:
vagyonértékEF
 VÉEF 
vagyonértékVkr
ahol VÉEF: az egyes Ellátásért Felelősök vagyoni érdekeltségének aránya a víziközműrendszeren;
vagyonértékEF: az egyes Ellátásért felelősök tulajdonában lévő (100%-ban, vagy
tulajdoni hányad alapján) vagyontárgyak összesen vagyonértéke kivéve a főművek
esetében. Főműveknél a 2019 évre vonatkozó igénybevételi mátrix szerinti vagyonérték.
vagyonértékVkr: a teljes víziközmű-rendszer összesen vagyonértéke.

Jelen Megállapodás (EF+1)*2 példányban készült, melyből 2-2 példány az Ellátásért
felelősöket illeti meg.

Jelen megállapodást felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását
magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.
Veszprém, 2018. ...

..................................................
X Önkormányzata
Ellátásért felelős

...............................................................
Y Önkormányzata
Ellátásért felelős

..................................................
Z Önkormányzata
Ellátásért felelős

...............................................................
BAKONYKARSZT
Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:
Jelen megállapodást X Önkormányzat képviselőtestülete a …../2018. (….hó…nap)
számú határozatával hagyta jóvá.
Jelen megállapodást Y Önkormányzat képviselőtestülete a …../2018. (….hó…nap)
számú határozatával hagyta jóvá.
Jelen megállapodást Z Önkormányzat képviselőtestülete a …../2018. (….hó…nap)
számú határozatával hagyta jóvá.
























MEGHATALMAZÁS

Alulírott, mint a 11-19196-1-003-00-10 MEKH kóddal rendelkező 20. sorszámú
Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, ezúton
meghatalmazom a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41.; adószám: 11338024-2-19; képviseli:
Kugler Gyula vezérigazgató), hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
78.§ (1) bekezdése által szabott határidőn belül a víziközművek üzemeltetésbe adásából
származó bevételek terhére, végezze el a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának
vagyonértékelését, valamint a vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást
javára folytassa le, annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján,
egységes vagyonértékelés készüljön.
A megbízás keretében meghatalmazom a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, hogy a vagyonértékelő kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként járjon el helyettem, és nevemben, ennek
megfelelően a közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést kössön, valamint az
ellenszolgáltatás díját megfizesse. Ezúton kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás
szabályainak megfelelő nyertes személyét elfogadom, melyről a BAKONYKARSZT Vízés Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a szerződéskötést megelőzően
tájékoztatást nyújt.

Dátum: 2018. július 19.

...........................................
Rauch Csaba
Polgármester

A megbízást és meghatalmazást elfogadom:

……………………….
Kugler Gyula
Vezérigazgató

HATÁROZATI JAVASLAT
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges)
…/2018. (VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat

Mencshely Község Önkormányzata, - mint a 11-19196-1-003-00-10 MEKH kóddal rendelkező
20. sorszámú Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse - Képviselőtestülete megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot, és
az alábbi határozatokat hozza:

1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti
kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy,
 az Önkormányzat nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a
vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására – a szükséges
meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására.
 az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodást, mely a
vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő megosztását
szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá.
A vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű használati
díjak, elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak

Együttműködési megállapodás

mely létrejött X Önkormányzata (cím: <…>, törzsszám: <…>, képviseli: <…> polgármester),
Y Önkormányzata (cím: <…>, törzsszám: <…>, képviseli: <…> polgármester), Z
Önkormányzata (cím: <…>, törzsszám: <…>, képviseli: <…> polgármester), (a továbbiakban
együtt Ellátásért felelősök), valamint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41., Cégjegyzékszám: 19-10-500133
Adószám: 11338024-2-19 képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató) között az alábbi feltételek
mellett,

a <…> MEKH kóddal rendelkező <…> sorszámú <…> víziközmű-rendszer-re
vonatkozóan.

Felek megállapítják, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
(továbbiakban Vksztv.) 78. § (1) bekezdés értelmében, az Ellátásért Felelősök tulajdonában lévő
víziközmű-rendszer vagyonértékelését 2019. december 31.-ig el kell végezni.

A 2013. decemberében a Víziközmű-szolgáltató, mint a víziközmű-rendszer víziközműszolgáltatója, valamint az Ellátásért Felelősök által aláírt Egyetértési Nyilatkozat rendelkezései
alapján a Víziközmű-szolgáltató az Ellátásért Felelősök megbízása alapján, a működési
területen egységes elveknek megfelelő, egységes vagyonértékelés érdekében elvégezteti a
víziközmű-rendszerek vagyonértékelését, beleértve a közbeszerzési eljárás lefolytatását is. A
vagyonértékelés forrásaként a víziközmű-rendszerek használatba adásából származó bevételek
(vagyonkezelési díj, eszközhasználati díj) kerültek megjelölésre. A víziközmű-rendszer
üzemeltetésébe adásából származó bevétel bérleti-üzemeltetés esetén az eszközhasználati díj,
vagyonkezelés esetén a vagyonkezelési díj.

Az Ellátásért Felelősök megbízták Víziközmű-szolgáltatót, hogy e határidőn belül a
víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, végezze el a tulajdonos
önkormányzatok víziközmű-vagyonának vagyonértékelését, valamint a vagyonértékelő
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást javukra folytassa le, annak érdekében, hogy a
Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A megbízás

keretében az Ellátásért Felelősök meghatalmazták Víziközmű-szolgáltatót, hogy a
vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként járjon el
helyettük, ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést kössön, valamint az
ellenszolgáltatás díját megfizesse. Az Ellátásért Felelősök ezúton kijelentik, hogy a
közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelő nyertes személyét elfogadják, melyről Víziközműszolgáltató a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást nyújt.

A Víziközmű-szolgáltató a megbízás és meghatalmazás alapján vállalja, hogy egységesen
végezteti el a vagyonértékelést, továbbá elvégzi az ezzel kapcsolatos koordinációt és a
közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

A 2019. december 31-ig kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelési költségeit az
Ellátásért felelősök a Vksztv. 5/G.§ (5) bekezdése alapján – eltérő megállapodás hiányában – a
víziközmű-rendszeren 2019. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti
értéke arányában viselik, melynek meghatározása az alábbi képlet Ellátásért Felelősönkénti
behelyettesítésével történik:

VÉEF 
ahol

vagyonértékEF
vagyonértékVkr

VÉEF: az egyes Ellátásért Felelősök vagyoni érdekeltségének aránya a víziközműrendszeren;
vagyonértékEF: az egyes Ellátásért felelősök tulajdonában lévő (100%-ban, vagy
tulajdoni hányad alapján) vagyontárgyak összesen vagyonértéke kivéve a
főművek esetében. Főműveknél a 2019 évre vonatkozó igénybevételi mátrix
szerinti vagyonérték.
vagyonértékVkr: a teljes víziközmű-rendszer összesen vagyonértéke.

Jelen Megállapodás (EF+1)*2 példányban készült, melyből 2-2 példány az Ellátásért felelősöket
illeti meg.

Jelen megállapodást felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra
nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2018. ...

................................................................

...............................................................

X Önkormányzata

Y Önkormányzata

Ellátásért felelős

Ellátásért felelős

................................................................

...............................................................

Z Önkormányzata

BAKONYKARSZT

Ellátásért felelős

Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:

Jelen megállapodást X Önkormányzat képviselőtestülete a …../2018. (….hó…nap) számú
határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Y Önkormányzat képviselőtestülete a …../2018. (….hó…nap) számú
határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Z Önkormányzat képviselőtestülete a …../2018. (….hó…nap) számú
határozatával hagyta jóvá.

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, mint a 21-19196-1-008-01-03 MEKH kóddal rendelkező 55. sorszámú
Nagyvázsony szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse,
ezúton meghatalmazom a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41.; adószám: 11338024-2-19; képviseli: Kugler
Gyula vezérigazgató), hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1)
bekezdése által szabott határidőn belül a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó
bevételek terhére, végezze el a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának
vagyonértékelését, valamint a vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást javára
folytassa le, annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes
vagyonértékelés készüljön.

A megbízás keretében meghatalmazom a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot, hogy a vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárásban ajánlatkérőként járjon el helyettem, és nevemben, ennek megfelelően a közbeszerzési
eljárás nyertesével szerződést kössön, valamint az ellenszolgáltatás díját megfizesse. Ezúton
kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelő nyertes személyét elfogadom,
melyről a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a
szerződéskötést megelőzően tájékoztatást nyújt.
Dátum: 2018.

...........................................
Rauch Csaba
Polgármester

A megbízást és meghatalmazást elfogadom:

……………………….
Kugler Gyula
Vezérigazgató

HATÁROZATI JAVASLAT
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges)
…/2018. (VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat

Mencshely Község Önkormányzata, - mint a 21-19196-1-008-01-03 MEKH kóddal rendelkező 55.
sorszámú Nagyvázsony szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi
pontot, és az alábbi határozatokat hozza:

2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti
kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy,
 az Önkormányzat nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a
vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására – a szükséges
meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására.
 az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodást, mely a vagyonértékelés
költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő megosztását szabályozza, az
Önkormányzat nevében írja alá.
3. A vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű
használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.

MENCSHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
H - 8271 Mencshely, Fő u. 21.
Telefon/fax: 20/542/4402;
E-mail: polgarmester@mencshely.hu
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Mencshely község Önkormányzat képviselő-testületének
2018. augusztus 30-ai soron következő nyilvános ülésére

Tárgy :

Közterületek elnevezése

Előadó:

Rauch Csaba polgármester

Előkészítő:

Szinesi Erna Eszter aljegyző

Meghívott:

-

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
Szinesi Erna Eszter
aljegyző

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a
házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: Ör.) 2.§-a szerint Mencshely község belterületén, az egyéb belterületi és külterületi
lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni, kivéve azt az esetet, amikor a közterülethez
kapcsolódó ingatlanok házszámozása másik közterület figyelembevételével megtörtént. A
külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.
A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi
értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az
elnevezés közérthető legyen. A közigazgatási területen belül egy közterület elnevezés csak egyszer
szerepelhet.

Az Ör. 7.§-a szerint a kialakított közterület elnevezésével és a közterületek jegyzékében szereplő
elnevezés megváltoztatásával kapcsolatos javaslatot a polgármester készíti elő. A polgármester
közterület elnevezésére vonatkozóan helytörténeti, nyelvi és nyelvhelyességi, művelődéstörténeti
szempontok alapján, és a helyrajzi viszonyokat figyelembe véve tesz javaslatot.
A javaslatot annak benyújtása előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni annak
érdekében, hogy az érintett lakosság véleménye megismerhető legyen. A képviselő-testület a
beérkezett véleményeket a végső javaslat kialakítása során mérlegeli.
A képviselő-testületi döntés előkészítéseként elkészített előterjesztést e feladatra létrehozott eseti
bizottság véleményezi.

Az Ör. 12.§-a kimondja, hogy a közterületek elnevezését tartalmazó táblák elhelyezéséről,
karbantartásáról, szükség szerint cseréjéről Mencshely Község Önkormányzata gondoskodik.
Az utcanév táblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok
figyelembevételével kell elhelyezni külön tartószerkezeten. Az új közterület nevét tartalmazó
táblákat a névadást követő 90 napon belül el kell helyezni.

A javaslat Mencshely községben a helyben szokásos módon közzétételre került, azt 2016. április
30. napjáig lehetett véleményezni, javaslatot tenni. A véleményezési időszak alatt további javaslat
a közterület elnevezésére nem érkezett be.

Ezt követően 2018. január 22-én a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján a beérkezett
javaslatot megküldtük véleményezésre a Földművelésügyi Minisztérium Közigazgatási
Államtitkárság Földrajzinév-bizottsága részére.

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.
(XI. 14.) Korm. rendelet 5.§-a szerint amennyiben törvény vagy kormányrendelet másként nem
rendelkezik, a hivatalos földrajzi nevek - a közterületnév kivételével - megváltoztatására akkor
kerülhet sor, ha az azonos hangzású hivatalos földrajzi nevek zavart keltőek és a névazonosság
másként nem kezelhető, ha a névhasználatban kimutatható változás következett be, ha a névvel
jelölt mesterséges létesítményt megváltoztatták vagy átalakították, vagy ha a névhasználat a
közérdek szempontjából nem megfelelő. A történelmi hagyományokat őrző nevek nem
változtathatóak meg. A közterületek elnevezésére e kérdésben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A közterület elnevezése - a közterületjelleg nélkül, de a szóközöket beleszámítva - ötven
betűhelynél hosszabb nem lehet.
Két közterületnevet összetéveszthetőnek kell tekinteni, ha
a) csak a birtokos eset jelének meglétében vagy hiányában különböznek,
b) csak ragozásban különböznek,
c) ugyanannak a névnek egybe- és különírott formájú változatai,
d) ugyanannak a szónak rövidített és teljes kiírású változatai és másban nem különböznek,
e) ugyanannak a szónak másféle írásmódú változatai és másban nem különböznek.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Mencshely, 2018. augusztus 23.

Tisztelettel:
Rauch Csaba
polgármester

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem:

I.
HATÁROZATI JAVASLAT
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges)

…/2018.(VIII.30.) Képviselő - testületi határozat

Mencshely Község Önkormányzata megtárgyalta a „Közterületek elnevezésére” vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Mencshely Község Önkormányzata Képviselő – testülete a mencshelyi
2013. hrsz.-ú utcának a Ibolya köz
2021/4. hrsz.-ú utcának a Hóvirág köz
2060. hrsz.-ú utcának a Orgona utca
2083. hrsz.-ú utcának a Fekete szeder utca
2130. és 2146 hrsz.-ú utcának a Pincesor utca
2212/4., 080/7. és 075. hrsz.-ú utcának a Mandula utca
080/15. hrsz.-ú utcának a Mogyoró köz
2137. hrsz.-ú utcának a Vulkán utca
2241 hrsz.-ú utcának Puttony köz
2148 hrsz.-ú utcának Szivárvány utca
2307 és 2248. hrsz.-ú utcának a Mély utca
2308. és 2310. hrsz.-ú utcának a Panoráma köz
2251/11. és 2247 hrsz.-ú utcának a Halomhegyi út
2300 hrsz-ú utcának Rizling utca

elnevezést adja.
A képviselő – testület felkéri a Jegyzőt, hogy ezen határozat szerinti új közterület elnevezést a
Központi Címregiszterben vezesse át. Ezt követően a változásról tájékoztassa a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalát és valamennyi Mencshelyen közszolgáltatást
nyújtó céget, szervezetet, valamint tájékoztassa a lakosságot helyben szokásos módon történő
közzététellel.
Felelős: Rauch Csaba polgármester
Szinesi Erna Eszter aljegyző
Határidő: 2018. szeptember 30.

2./ A képviselő – testület felkéri a Jegyzőt, hogy ezen határozat szerinti új közterület elnevezést a
Központi Címregiszterben vezesse át. Ezt követően a változásról tájékoztassa a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalát és valamennyi Mencshelyen közszolgáltatást
nyújtó céget, szervezetet, valamint tájékoztassa a lakosságot helyben szokásos módon történő
közzététellel.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Rauch Csaba polgármester
Szinesi Erna Eszter aljegyző
Mencshely, 2018. augusztus 30.
Rauch Csaba
polgármester
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Segit6 szdnd6kdt megkoszonve j6 eg6szs6get kivSnunk!
Magassy Agnes
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