Szám: U/199-10/2019.

BAKONYKOPPÁNY
Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 18. napján 17 óra 30 perckor megtartott
közmeghallgatásról készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 24.
Szám: U/199-10/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 18. napján 17
óra 30 perckor közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Bakonykoppány - faluház
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Szalai Tamás polgármester, Kovács Attila alpolgármester, Pluhár
Imre, Strommer Ferenc, Horák Krisztina képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
C./ A lakosság köréből megjelent: 19 fő
Szalai Tamás polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen
valamennyi képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő
napirendek megtárgyalását.

NAPIREND:
Tárgy:
1. Tájékoztató a környezet állapotáról

Előadó:
Szalai Tamás
polgármester

2. Vegyes ügyek

Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi a polgármester előterjesztését a
napirendre vonatkozóan.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ N a p i r e n d : Tájékoztató a környezet állapotáról
E l ő a d ó : Szalai Tamás polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
67/2019./XI.18./sz. Bakonykoppány Önkormányzat
Képviselő-testület határozata:
Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi a polgármester tájékoztatóját a környezet
állapotáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Szalai Tamás polgármester

Szalai Tamás polgármester elmondta, hogy átvételre került a polgármesteri munkakör. Vannak
folyamatban lévő ügyek, a járdaépítés, az EFOP-os pályázat. A járda építésével kapcsolatos
szerződést módosítani kellett, valamint az önkormányzat még hozzájárul a szélesebb járda
megépítéséhez. Az EFOP-os pályázat még sok feladatot ad, képzések szervezése stb.
Szeretnék a temető kerítését felújítani, ide terveznek társadalmi munkát, reméli, hogy minél
többen részt vesznek majd ebben a közösségi feladatban.
A kamera rendszer eléggé elavult, azt a HungaroControl Zrt. által biztosított támogatásból
szeretnék felújítani, hogy olyan minőségű felvételt készítsen, amelyen az arcokat és a
rendszámokat is fel lehet ismerni éjjel-nappal.
A Magyar Falu Program keretében benyújtásra került eszközbeszerzésre, valamint a temető
felújítására pályázat. Ezek tartaléklistára kerültek.
Kovács Attila alpolgármester kiegészíti a polgármester által elmondottakat. A falugondnoki
szolgálatot is át kívánják tekinteni, átláthatóbbá tennék a szolgáltatáshoz való hozzáférést.
Kiemelte a kamera rendszer felújításának fontosságát. Folytatni szeretnék a szociális tűzifa
programot, jövőre felülvizsgálják a juttatásban lévők körét, bővíteni szeretnék azt.
Szalai Tamás polgármester elmondja még, hogy egy Leader pályázat keretében elhelyezésre
kerül a faluban egy faház. Ezt a temető előtti parba helyezik el még az idei évben.
Kovács Attila alpolgármester tájékoztatja még a megjelenteket, hogy a szociális étkezést
biztositó szolgáltató felmondta a szolgáltatást, kértek más szolgáltatóktól ajánlatot, reméli,
hogy még jobb lesz a szolgáltatás.
Tekán István a lakosság köréből megjelent személy (volt polgármester) felhívja a polgármester
figyelmét, hogy az EFOP támogatás keretében van képzésre lehetőség pl. egészségnap,
sportnap. Olyan információja van, hogy a Magyar Falu Program keretében további pályázatok
várhatók. Felhívta még a figyelmet a rendezési terv készítésének szükségességére.
Szalai Tamás polgármester bízik benne, hogy a kormányzat – az ígéretekhez híven – segíteni
fogja a vidéket.
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Töreki Julianna a lakosság köréből megjelent személy elmondja, hogy magánterületre – a volt
termelőszövetkezeti területre – nagy mennyiségű hulladékot helyeztek el, amiben veszélyes
hulladék is van. Jelezték a tulajdonosnak – Lévai -, aki azt mondta, hogy bedózerolják. Félti a
lakosságot a hulladék ily módon történő „kezelésétől”, s kéri az önkormányzatot, hogy
intézkedjenek ez ügyben.
Kovács Attila alpolgármester elmondja, hogy a polgármester feljelentést tett az ügyben.
Intézkednek, hogy a hulladék azonnal elszállításra kerüljön.
Holczinger Norbert a lakosság köréből megjelent személy szeretné, ha az önkormányzat
megoldaná a Zrínyi utca végén a közvilágitást, mert jelenleg nincs.
Szalai Tamás polgármester elmondja, hogy felveszik az E-on-nal a kapcsolatot, s kér rá
ajánlatot, vagy valami napelemes megoldással megpróbálják megoldani.
Adorjánné Prevics Erzsébet a lakosság köréből megjelent személy elmondja, hogy ahol ő lakik,
ott sincs közvilágitás.
Kovács Attila alpolgármester elmondja, hogy áttekintik az önkormányzati tulajdonokat, az
utakat is. Igyekeznek az út problémát megoldani. Aki használja az utakat az fizesse a
karbantartást.
Holczinger Norbert a lakosság köréből megjelent személy megkérdezi, hogy az önkormányzat
tervezi-e helyi adó bevezetését.
Szalai Tamás polgármester szerint kevés a normatíva, amit az államtól kapnak. A forrásokat
növelni kell, hogy legyen a pályázatokhoz önrész. Jelenleg 27 cég van bejegyezve
Bakonykoppány községben, ők potenciális adóalanyok lehetnek. Még tárgyalnak helyi adó
bevezetésének lehetőségéről.
Kerper Tamás a lakosság köréből megjelent személy örül, hogy a testület nem hátra felé tekint,
hanem előre. Gratulál a testületnek a megválasztásukhoz.
Kovács Attila alpolgármester elmondja, hogy a testület egy hónapja működik, óvatosan kell
gazdálkodni, s össze kell állitani egy tervet a jövő évre, s ennek kell alárendelni a költségvetést.

Szalai Tamás polgármester miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 55
perckor bezárta.
kmf.
Szalai Tamás
polgármester

Horváth Mária
jegyző

