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@ Mencshely Község Önkormán yzata
8271 Mencshely, Fő utca 21.

JEGYZŐKÖNYV

mely készült Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 17.

napjan (szerda) 8:30 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helyszíne: Mencshely, Községhár;a

Jelen van: Szabó Zoltán Lászlő pol gárm ester

Henn Lászlő alpolgármester

Leitold Róbert képviselő

Antal Lászlóné képviselő

ÁUanaO meghívott: Szinesi Erna Eszter jegyző

Lakosság részéről: 0 fő

Szabó Zo|ténLász|ő polgármester ur köszöntötte a megielenteket, majd megállapította a testtilet

határozatképességét, mivel a képviselő-testtilet 5 tagja közül 4 fő jelen volt.

Szabó ZoltánLászlő polgármester az ülést megnyitotta és előterjesáette a napirendi pontokat.

1. Döntés Szándéknyilatkozat a|áírásáről
előterjesztő : Szabó Zoltán László polgármester

2. ANa5rvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításának
tudomásul vétele
előterjesztő : Szabó Zoltán László polgórmester

3. Mencshely, Kútkertek településrészen lévő ingatlanok felajánlása - tulajdonjogának
rendezése
előterj e sztő : Szabó Zoltán László pol gárme st er

4. Döntés VW Transporter értékesítéséről
előterj e sztő : Szab ó Zoltán László pol gárme ster

5. Döntés Községháza energetikai korszerűsítéséről
előterjesztő : Szabó Zoltán László polgármester

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma:4 tő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 4 fő

Ellenvetés, módosítási javaslat nem érkezett,
testülete a napirenddel kapcsolatban 4 igen
donti;tt és az alábbi hatér ozatot hozta:

Szám: Men/l-t0/2022.

Menc shely Közsé g Önkormán y zatának Képvi se lő -

szavazaítal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással



69/2022.(V[I. 1 7.) számú képviselő-testületi határozat :

a napirendi pontok elfogadásaról

Mencshely Község ÖnkormanyzatánakKépviselő-testülete a Szabó ZoltánLásztő polgármester
által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

I. Napirend tárgvalása:

1. Döntés Szándéknyilatkozat aláírásáról
előterj esztő : Szabó Zoltán Lószló polgármester

Szabó Zo|tán Lászlő polgármester ismertette a napirendi pontot és elmondta, hogy még
tavasszal a Bakonykarszt levélben arról tájékoztatta, hogy fejlesáéseket, pályázatokat
terveznek 30 %-os önkormanyzati önréssze|. Azőta sok változás történt. A mostani levelükben
arról írnak, hogy valószínű a feladatot a Bakonykarsá nem tudja ellátni. Két lehetőséget adott

meg a cég, az egyik a tőkeemelés, a másik az Állam részére történő lemondás, térítés
mentesen. Elmondta, hogy az Önkormrányzatnakfolyamatban lévő fejlesztése van az új telkek
esetében, ezt el kell végezni, mert az adásvételi szerződésében rögzitve van, de a
tőkeemelésre nincs fedezeti.ik. Javasolja a közmű vagyon Áttam tészéretörténő visszaadását.

Szabó Zoltán Lászlő polgármester úr, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés,
hozzászőlás nem hangzott el, az eIőterjesztett hatfuozatijavaslatot szavazásra felterjesztette.

.6

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma:4 fő
Döntéshozatalban részt vevők szátma:4 fő

Mencshely Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban 4 igen
szavazatta|, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással döntött és az alábbi határozatothozta:

7012022. (VIII.|7.) számú képviselő-testületi határozata

Mencshely Község Önkormányzaténak Képviselő-testiilete a tárgyi előterjesaést megtargyalta
és az alábbiak szerint dönt:

1. Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testiilete kinyilvanítja azon széndékát,
miszerint az önkorményzatot terhelő viziközmű-szolgáltatás ellátási kötelezettségének
és a tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak az áI|amra történő önkéntes átruháuáséra

irányuló integrációban részt kíván venni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a sziikséges intézkedések

me gtéte l ére é s a szandéknyi |atko zat aláir ás ér a.

Határidő: folyamatos

Felelős : pol gármest er jegyző

2. ANag;rvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításának
tudomásul vétele

Szám: Men/1-10/2022.



előterjesztő: Szabó Zoltán László polgármester

Szabó Zo|tán Lászlő polgármester ismertette a napirendi pontot és elmondta, hogy tavaly az
együttes ülés keretében már döntöttek az Óvoda Alapító okiratának módosításáról. Javasolja az
előterj esztés szerinti elfo gadását.

Szabó Zoltán Lászlő polgármester úr, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés,

hozzászőlás nem hangzott el, az előterjesztett határozatijavaslatot szavazásta felterjesztette.

Jelen lévő képviselő-testületi tagok szénna:4 fő
Döntéshozatalban részt vevők széma:4 fő

Mencshely Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással döntött és az alábbi határozatothozta:

7 1/2022.(VIII.1 il Képviselő - testületi határozat

Mencshely község ÖnkormanyzaténakKépviselő - testülete a ,,Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és

Bölcsőde alapító okiratának módosításának tudomásul vétele" napirendi pontot megtárgyalta és a
következ ő hatán o zatot ho úa:

1./\4encshely község Önkormanyzatának képviselő - testülete az előterjesztés 1. mellékletét
képező módosító okirat szerint módosított a Nagyvazsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde (8291

Nagyvázsony, Petőfi u. 13-15.) költségvetési szerv alapító okiratát tudomásul veszi 
i

2.i Mencshely község Önkorm ényzatának képviselő - testülete a Nagyvázsonyi Mesevar
Egységes Óvoda- Bölcsőde egységes szerkezetű alapító okiratát a jelen előterjesztés 2.

mellékletében foglalt tartalommal tudomásul veszi.

Felelős:

Határidő:

polgármester

énelem szerint

3. Mencshely, Kútkertek településrészen lévő ingatlanok felajánlása - tulajdonjogának
rendezése

előterjesztő: Szabó Zoltán László polgármester

Szabó ZoltánLász|ő polgármester ismertette a napirendi pontot és elmondta, hogy egyszer már
elkezdődött a kútkertek rendbe tétele, majd abbamaradt. Jogtanácsos úr újra elővette az ügyet és

küldi ki az érintetteknek a tájékoúatőt. Elmondta, azőta őt is többen megkeresték ez ügyben,
hozzátette, nagyon kis területekről van szó mint pl. 130 m2 116 része, ani 2I-22 m2. Hozzátette
az előterjesztésben szereplők névsora még csak egy kis része a tulajdonosoknak. Folyamatosan
kerülnek kiküldésre atájékoztatók és a póthagyatéki eljarások megindításara a levelek. Javasolja
az előterjesztés szerinti elfogadást.
Szabó ZoItán Lászlő polgármester úr, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés,
hozzászőlás nem hangzott el, az előterjesztett hatétrozatijavaslatot szavazásra felterjesztette.

Szárn: Men/l-tD /2022.



Jelen lévő képviselő-testületi tagok szátma:4 fő
Döntéshozatalban részt vevők szátma 4 fő

Mencshely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással döntött és az alábbi határozatothoúa:

7212022.(V[I.17.) számú képviselő-testületi határozat:

Mencshely község Önkormányzatának képviselő testülete a ,,Mencshely, Kútkertek
településrészen lévő ingatlanok felajánlása - tulajdonjogának rendezése! című napirendet
megtárgyalta és a következő döntést hozta az ügyben:

l .) Mencshely község Önkormányzatának képviselő - testülete

Zsigmond Jánosné ( 8105 Pétft,irdő, Liszt F. utca 9. I|Il9.) szám alatti lakos mencshelyi
100/l., I00l2., és I40l2. hrsz-ú ,
Peresztegi-Nagy Imre ZoltéLnné (1035 Budapest, Szentendreitlt24. )í58a.) szánalatti
lakosnak a mencshelyi 100/1 ., I00l2., és 14012. hrsz-ú

Somogyi Istvanné (827l Mencshely, Fő utca 54.) szénn alatti lakos a mencshelyi 68.

hrsz-ú,

Nyirediné Antal Andrea (8152 Kőszarhegy, Táncsics utca 41.) szám alatti lakos a
mencshelyi 68. hrsz-ú,

o Antal Ildikó (8000 Székesfehérvar, Pozsonyi út 74lI.) szám a|atti lakos a mencshelyi
68. hrsz-ú

Nagy Árpaa Jánosné (8420 Zirc,Deák-F. utca 2.|IlA.) szám alatti lakos a mencshelyi
l30l2.,200., és 208. hrsz-ú

Tóth Istvánné (8200 Veszprém, Május 1. utca 2.Illl.a) szrám alatti lakos a mencshelyi
I30l2.,200., és a208. hrsz-ú

Koczor Gyula (8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos utca 205.) szélwt alatti lakos a
mencshelyi 83/1 . és a l4ll2. hrsz-ú,

Zábrák Éva (8196 Litér, Eperfa utca 11 .) szám alatti lakos a mencshel yi 2l7 . hrsz-ú,

Zábrák Krisztina (8400 Ajka, Futó utca 7. III/10.) szátm alatti lakos a mencshelyi 2I7.
hrsz-ú,

Kopjar Zo|tétnrÉ (8296 Monostorapáti, Kossuth u.72.) szám alatti lakos a mencshelyi
2l7.hrsz-ű
Molnar Róbert Tamás (ll44 Budapest, Rákosfalva park 5. U6.) szám alatti lakos a
mencshely i 232. hrsz-ú,

Nedeczky Istvánné (8l31 Enying - Balatonbozsok, Tamási Áron utca 34.) szám alattí
lakos a mencshelyi232. hrsz-ú,

Varga Péter Pál (8131 Enying-Balatonbozsok, Fő utca 110.) szám alatti lakos a
mencshelyi 232. hrsz-ú,

Keszler Andrea (3296 Monostorapáti, Dőzsa György utca 2I.) szám alatti lakos a
mencshelyi 1 00/6.hrsz-ú,

a

a

Szám: Men/1-10/2022.



o Verasztó Józsefné (8300 Tapolca, Kazincry tér l5lC. VIl23.)
mencshelyi 100/6. hrsz-ú,

kivett beépítetlen művelési ágú ingatlanokat a tulajdonosok által tett

aj rándékként elfo gadj a.

szám alatti lakos a

nyilatkozat alapján

2.1 A képviselő - testület felhatalmazza Szabő
aj andékozási szerződések aláírására.

Határidő: 2022. szeptember

Felelős : Szabó Zoltán polgármester

4. Döntés VW Transporter értékesítéséről
előterj esztő : Szabó Zoltán László polgármester

Zo|tán polgármester urat a fenti tartalmú

Szabó Zoltán Lászlő polgármester ismertette a napirendi pontot és elmondta, hogy az űj

falubuszt átvették. Javasolja a rógi értékesítését, amelyet elóször fel kell becsültetni.

Elmondta, hogy jókor nyertek pá|yazatot új buszra, mivel az idén rendelt gépjárművekre már

nincs argarancia, hanem az átyételkor érvényes áron kell fizetni. Kaptak hozzá 4 db téli gumit
felnivel, külön klíma van hátul, hibrid, 14,3 millió Ft-ért vásárolták. Külön vizsgára kell még

elvinni a kerekesszék miatt.
Javasolja a régi falubusz énékesítését.

Szabó Zo|tén Lászlő polgármester ur, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés,

hozzászőlás nem hangzott e|, az e|őterjesztett hatátrozatijavaslatot szavazásra felterjesztette.

Jelen lévő képviselő-testületi tagok szátma 4 fő
Döntéshozatalban részt vevők szétma:4 fő

Mencshely Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással döntött és az alábbi határozatothozta:

73l2022.(Vlil.1 7) Képviselő - testületi határozat

Mencshely község Önkormányzatának Képvisető - testülete a ,,Döntés a VW Transporter

értékesítéséről" napirendi pontot megtargyalta és a következő hatánozatothozta:

l./Mencshely község Önkormanyzatának képviselő - testülete értékesítésre jelöli ki a

Mencshely község Önkormanyzatának képviselő - testülete a kizérő|agos tulajdonát

képező Vo lkswagen Transporter MWG- 9 3 9 forgalmi rendszámú gépj árművét.

Felelős:

Határidő:

Szabó ZoltánLászlő

azonnal

Szátn:lNden/1-10/2022.



5. Döntés Községháza energetikai korszerűsítéséről
előterjesztő: Szabó Zoltán László polgármester

Szabó Zoltán Lász|ő polgármester ismertette a napirendi pontot és elmondta, hogy az energia
árak ugrásszení emelkedéséről, már mindenki hallott. A tavalyi évben volt olyan hónap mikor a
fiítés számla220.000,- Ft volt, a Kultúrotthon 15 0C foknal40-60.000,- Ft. Elmondta, hogy most
döntöttek a régi falubusz értékesítéséről, aminek a vételarából és a település tartalékából
kipótolva megvalósítanák a Községhéra ftítés korszenisítését, napelemekkel és hőszivattyúval. A
klíma beszereléssel össze kellene firrni a falakat, ablakok körül mennének a csövek, ami elég
nehézkes megoldás lenne, viszont a hőszivattyú esetén a puffer tartályt a csipkézőbe be lehetne
tenni. Véleményük szerint aberuházás 5-6 éven belül megtérül.

Antal Lászlóné képviselő a§§zony elmondta, ő is uttína nézett a lehetőségeknek és azt az
információt kapta, hogy a hőszivattyú térül meg legkésőbb. Neki a hűtő-frítő klímakat ajanlották.

Szabó Zoltán Lászlő polgármester elmondta, hogy mivel itt nagyon nagy a belmagasság a
klíma fent van, a meleg levegő felfelé áramlik, mire felmelegíti az épületet sokkal több áram
elfogy, ez a megoldás itt nem célszení. A központi ftités ki van építve, csak rá kell csatlakozni.
Elmondta próbáltak pályénni, szakértőt hí\,tak, aki elmondta, hogy a nem régen cserélt ablakok
nem megfelelőek, mivel 3 rétegű ablakok kellenek, a l0 cm-es homlokzati hőszigetelés nem jó,
min. 15 cm-es kell, a ftjdém szigetelése sem felelt meg. Régi kőépületről van szó, az energetikai
besorolásoknak nem tudjak megfeleltetni, ezért csak saját forrásból lehet a beruházást
megvalósítari.Hozzátette a hőszivattyú esetében nem kell annyit frrrni, az elektromos hálózathoz
nem kell hozzányúlni, felszerelik a napelemeket és rákötnek a rendszerre. A napelem -20 0C-ig

termel a hőszivattyúnak, ha ennél hidegebb lesz, akkor ott a gán.

Henn Lászlő alpolgármester elmondta, hogy a 10 KW-os napelem beszerzése kb. 4,5 millió Ft,
a hőszivattyú része szintén kb. 4,5 millió Ft körüli összeg beszereléssel, áfával együtt.

Szabó Zoltán LászIő polgármester hozzátette javasolja a gyors beszerzést, mivel a jelen
helyzetben, ahogy mindenki tapasztalja. folyamatosan mennek fel az árak.Ezzel aKözséghaza
ftítése megoldott lenne. Elmondta, ha 2 db telket el tudnának adni, akkor abból meg lehetne a
kultúrotthon tetőcseréjét és a napelemes, hőszivattyús ftitését oldani.

Javasolja aKözségháza napelemes és hőszivattyús fiítéskorszerűsének elfogadását.

Szabó Zoltán LászIő polgármester úr, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés,
hozzászőlás nem hangzott el, az e|őterjesáett hatáttozatijavaslatot szavazásrafelterjesáette.

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma:4 fő
Döntéshozatalban részt vevők szétma:4 fő

Mencshely Község Önkormányzaténak Képvise.lő-testülete a napirenddel kapcsolatban 4 igen
szavazatta|, 0 ellenszavazatés 0 tartózkodással döntöttés azalábbi határozatothozta:

Szám: Men/1-10/2022.



74l2022.(V[I.1il Képviselő - testületi határozat

Mencshely község ÖnkormanyzaténakKépviselő - testülete a ,,Döntés a Községhaza energetikai
korszenísítéséről" napirendi pontot megtargyalta és a következő határozatot hozta:

l. Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a Mencshely község
önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Mencshely hrsz2 természetben a Mencshely Fő
utca 2l. szám alatti ingatlanon saját költségvetése zerhére energetikai korszenisítést hajt végre.

2. Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testí,ilete felhatalmazza
a polgármestert arra, hogy sztikséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szabó ZoltánLászlőpolgármester

Szabó ZoltánLászlő polgármester elmondta, hogy a fiitéskorszerúsítésre beérkezett 3 arajanlat
közül javasolja az árban legkedvezőbb Net-Sale Bt. bruttó 4.568.17I,- Ft-os ajánlatának
kiválasztását.

Szabó Zoltén Lászlő polgármester ur, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés,
hozzászőlás nem hangzott el, az előterjesztett határozatijavaslatot szavazásra felterjesztette.

Jelen lévő képviselő-testületi tagok széttrta 4 fő
Döntéshozatalban részt vevők szálma: 4 fő

Mencshely Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban 4 igen
szavazatta|, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással döntött és az alábbi hatétrozatothozta:

7512022.(VIII.I7) Kénviselő - testületi határozat

Mencshely község ÖnkormányzatánakKépviselő - testülete a ,,Döntés a Községhaza energetikai
korszerúsítéséről" napirendi pontot megtárgyalta és a következő hatér ozatot hozta:

Mencshely Község Önkormanyzat Képviselő-testülete atargyielőterjesáést megvitatt a, és az
al ább i hatátr o zatot ho rta

l. Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a Kőzségháza
Fűtéskorszerűsítésetárgú beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője legjobb árajánlatot adó Net-
Sale Bt.8400 Ajka, Béke u.34. adószámz21930641-2-19. A Képviselő-testiilet felkéri aJegyzőt,
hogy a beruházás fedezetét a2022, évi költségvetés keret terhére biaosítsa

2. Mencshely Község Önkormányzat Képvíselő-testülete felhatalmazza
a polgármestert aíra, hogy a vállakozói szerződést a döntésnek
megfelelően írja aIá a nyertes pályázőval.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szabó ZoltánLász|őpolgármester

Szám: Men/1-10/2022.



Henn LászI,ő alpolgármester tájékoáatásként elmondta, hogy telkeknél a vízcsövek már le
vannak fektetve, a két vége hiányzik, a nyomócsővel a csatlakozás. A vízbekötések, víza}cÉk
mind le vannak rakva ezután kezdődnek a műszaki átadás-átvételek. Várhatóan jövő hónap elején
elkészül.
Hozzátette, hogy terveznek a temetőbe 2 új csapot beszerelni. Kb l20 m vízvezetéket kell majd
lefektetni. Ezze| segítve, az időseknek, hogy ne kelljen a vizet olyan messzire cipelniiik a

locsoláskor. Varhatóan 100.000,- Ft lesz.

Szabó Zoltán Lászlő polgármester ur, mivel több kérdés, hozzásző|ás, javaslat egyéb napirendi
pontra nem volt, megköszönte a részvételt és az aktiv munkát, majd a képviselő-testület ülését
8:52 órakorbezárta.

K.m.f.

szabó zoltán

ffi
jegyző §Atü

Szám: Men/t-tD/2022.


