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Testületi ülés
polgármesteri határozatokkal

November 5-ére lett összehívva a soron következő 
képviselő-testületi ülés, ám a járvány közbeszólt. A 
Kormány november 4-től ismét elrendelte a veszély-
helyzetet, így a testület helyett a polgármester gyako-
rolja a jogköröket. A már összehívott ülést azonban 
megtartottuk, megbeszélésként és az érdeklődőket 
(2) sem zártuk ki. A határozathozatal azonban nem 
testületi szavazással, hanem polgármesteri határo-
zattal történt. A testület/polgármester az követke-
zőkről döntött: 

Módosult a 2020 költségvetés bevételek az eredeti 
156 millióval szemben 130 millóra módosultak, ami 
a májusi, veszélyhelyzeti módosításhoz (111 millió) 
képest 19 milliós növekedés köszönhető az elnyert 
pályázatoknak és lakossági közműfejlesztési befize-
téseknek, valamint az állam által biztosított ifa átvál-
lalásnak. Az kiadások 126 millió Ft-ra módosultak 4 
millió céltartalékkal, a jövő évi kötelezettségvállalá-
sokra való tekintettel.

A helyi adórendeletek kapcsán egy változtatás 
történt. Az önkormányzati adók, nevezetesen kül-
területi földadót 40Ft/m2-ről 50 Ft/m2 emeltük és 
kiterjesztettük az összes általános mezőgazdasági 
területre, nem csak az eddigi Zrínyi utca és a Balaton 
közti területre. Ezzel szeretnénk elejét venni a föld-
spekulációnak, ill. a mezőgazdasági hasznosításra 
ösztönözni a tulajdonosokat. A „földadót” nem kell 
megfizetnie annak, aki művelési ágnak megfelelő-

en vagy szőlőműveléssel hasznosítja a termőföldet. 
A képviselő-testület feltett szándéka, hogy érvényt 
szerezzen a mezőgazdasági földek hasznosításának 
és korlátot szabjon a spekulációnak.

Együttműködési megállapodást kötünk a  
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány-
nyal az Európa Kulturális Fővárosa program megva-
lósítására. Az önkormányzat lakosonként évente 1 
euróval támogatja az alapítványt, így a Paloznak te-
rületén lévő vállalkozások, civil szervezetek és az ön-
kormányzat is jogosult az EKF programban pályázni. 

A főépítész felhívta a testület figyelmét, hogy a vo-
natkozó jogszabályok szerint 2021 december 31-ig 
felül kell vizsgálni a településrendezési tervet, így 
ennek felülvizsgálatára, a településfejlesztési kon-
cepció kidolgozására árajánlatokat kérünk be. 

Idén a járványhelyzetre való tekintettel házhoz a gye-
rekhez megy a Mikulás a pontos időpontról minden 
szülővel egyeztetni fogunk. Hasonlóképp az időseknek 
is házhoz kézbesítjük az eddigi kis ajándékcsomagot.

A Sáfrány utcai közvilágítás átépítése miatt ott fe-
leslegessé vált napelemes lámpákat a Kishegyi utcá-
ban fogjuk felállítani. Szerződést köt az önkormány-
zat az Ibolya utca víz és csatornahálózat valamint a 
Nagyhegyi u. végén kiépítésére kerülő közkifolyó 
kiépítésére, melynek költségét az érintett ingatlantu-
lajdonosok viselik. 

CZÁ

Vigyázzunk magunkra!
Vigyázzunk egymásra!

Minket sem kímél a covid-19 járvány második hul-
láma. Egyre többen kerülnek kontaktszemélyként 
karanténba, és sajnos fertőzött beteg is volt/van a 
településen. Szerencsére eddig (amikor ezek a sorok 
íródnak) enyhe tünetekkel már a betegségből kifelé 
tartanak. Az önkormányzat, ahogy az első hullám 
idején, úgy most is próbál segíteni és megtettük a 
szükséges óvintézkedéseket.

A hivatalba csak telefonon, vagy mailben előre 
egyeztetett időpontban fogadunk ügyfelet, az ügy-

intézést lehetőleg telefonon, vagy írásban intézzük. 
Kötelező a maszkhasználat.

A könyvtár, és az önkormányzati közösségi helyszí-
nek zárva tartanak, de telefonon (+36/87/555-063) 
keddi és csütörtöki napokon 9-15 óra között lehet 
könyvet, folyóiratot kölcsönözni, amit a falugondnok 
esetenként házhoz visz, ill. hoz. A digitális oktatás-
hoz a középiskolások részére korlátozott számban 
tudunk eszközt biztosítani.

(folytatás a 2. oldalon)
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A focipályán csak igazolt játékosok edzhetnek, ill. 
játszhatnak mérkőzést.

A betervezett rendezvényeket december 31-ig nem 
tartjuk meg, így nem lesz idén Mikulás ünnepség. ill. 
idősek napja, elmaradnak az adventi gyertyagyújtá-
sok is.

A falugondnok kérésre az időseknek, ill. a karan-
ténba kerülőknek segítséget nyújt a gyógyszerbe-
szerzésben, bevásárlásban, a háztartási beszerzé-
sekben. Ezen igényt kérjük, a hivatalba jelezzék a 
+36/87/555-006 telefonszámon Steinbachné Szabó 
Edinának. Kérésre, mosható textil maszkot tudunk 
ingyenesen biztosítani.

A veszélyhelyzet alatt nem ülésezik a képvise-
lő-testület, a polgármester gyakorolja a testületi és 

bizottsági hatásköröket, de minden fontos kérdést 
megbeszélünk.

Este 8 órától reggel 5-ig kijárási tilalom van így csak 
a munkába igyekvők, ill. az onnan hazatérők tartóz-
kodhatnak az utcákon. A kijárási tilalom alatti köz-
területen tartózkodás indokát okirattal kell igazolni. 
Kutyasétáltatás este 8 és reggel 5 között is szabad a 
lakóhely 500m-es körzetében. 

Kérjük, tartsák be a Kormány által hozott intézke-
déseket viselkedjenek felelősen, hogy meg tudjuk 
akadályozni a járvány további terjedését és vissza-
térhessen az életünk a megszokott kerékvágásba! 
Szükség esetén éljenek a felajánlott segítséggel, tele-
fonáljanak a hivatalba a 87/555-006 telefonszámon, 
vagy 06/30/9166-280 mobilon. CZÁ

Hivatali ügyintézés
A Polgármesteri Hivatalban 2020. szeptember 7. 
napjától visszavonásig a személyes ügyfélfogadást 
szünetel. Személyes ügyintézésre csak kiemelten 
fontos, halaszthatatlan esetekben biztosítunk 
lehetőséget.

Beadványaikat elküldhetik:
–  postai úton (cím: 8229 Paloznak Fő u. 10.), illetve
–  személyesen hozott beadvány elhelyezhető a Pol-

gármesteri Hivatal postaládájában.

A Polgármesteri Hivatal épületében kötelező a száj-
maszk használata, illetve a bejárati ajtónál elhely-
ezett fertőtlenítő használata. 

Kérem megértésüket és kérem Önöket a fenti sz-
abályok betartására. Vigyázzunk magunkra! Vigyáz-
zunk egymásra!  
Megértésükben bízva:

Dr. Szántód Anita jegyző

Telefonon és e-mail-en elérhetőség

Polgármester:
Czeglédy Ákos 06/87/555-006   
 06/30/9166-280
 pm@paloznak.hu 
Jegyző:
Dr. Szántód Anita 06/87/799-100   
 titkarsag@csopak.hu 
Igazgatás:
Steinbachné Szabó Edina
 06/87/555-006
 hivatal@paloznak.hu 
Adó:
Kövesi Krisztina 06/87/799-113
 ado@paloznak.hu
Főépítész:
Bogdán László
 foepitesz@paloznak.hu

Tisztelt TÁMOGATÓINK!
(Ismét a Trianon Emlékműre összegyűlt pénzről)

Az októberi újságban már olvashattak a Paloznak 
Jövőjéért Közalapítvány számláján a Trianon Emlék-
műre összegyűlt, és eddig fel nem használt 2 228 854 
Forintról. 

Minden befizetőnknek küldünk nyilatkozatot, ame-
lyen bejelölhetik döntésüket. Önöknek a visszafize-
tésről vagy az Alapítvány számláján hagyásról kell 
dönteni.

Majd az aláírásukkal ellátott nyilatkozatot a válasz-
borítékban kérjük visszajuttatni.

A visszafizetés zavartalansága érdekében a vissza-
fizetést kérőktől pontos telefonos elérhetőséget ké-
rünk a nyilatkozati lapon. 

Amennyiben 2020. december 15-ig nem kapjuk 
meg az írásbeli választ, a befizetett pénzt az Alapít-
vány céljára használjuk fel. 

Felhasználási célok:
1. A Paloznak Jövőjéért Közalapítvány Kuratórium 

és Felügyelő Bizottsága javaslatára: 
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Rontom Bontom, de utána építünk is…
A Szent József Ház II. ütemének építésére közel 30 

millió Ft-ot nyert a Katolikus Plébánia. A kivitelezést 
ugyanaz a cég, a Mintech Kft végzi, akik az első ütemet 
is megvalósították. Az építéshez azonban bontani kel-
lett. Ennek megszerve-
zését az Önkormány-
zat vállalta. Előzetes 
felhívás, telefonálás 
után október 17-18-
án 47-en vettek részt a 
munkában. A jelentke-
zők szombat délelőtti, 
délutáni és vasárnap 
délelőtti csoportokba 
szervezve végezték 
az önkéntes munkát. 
Szombaton lekerült a 
palatető, a tetőszer-
kezet. A délelőtti csa-
patot délután friss erők váltották illetve erősítették. 
Sikerült lebontani az oromfalakat és konténerbe rakni 
a sittet, felaprítani a faanyagot. A frissítő teáról, süte-
ményről Kiss Lenke, a sörről, üdítőről a Venyige Porta 
gondoskodott. Hogy éhen se maradjunk Steinbachné 
Edina és Szimics Móni palacsintát sütött, mi pedig jó-
ízűen elfogyasztottuk. A vasárnap délelőtt a fiataloké 
volt, meg az örökifjaké. Lekerült a födém, deszkástul, 
leszereltük a villanyvezetéket, és ismét elhordtunk 10-
15 m3 sittet. A frissítőket az előző naphoz hasonlóan a 
lányok, de most Steinbach Zsófi és Klimkó Emese gon-
doskodott, az italokat pedig a Venyige Porta biztosítot-
ta. Jó hangulatban, összefogással két nap alatt sikerült 

lebontani a tetőszerkezetet, mindenki vigyázott ma-
gára és a másikra, baleset nélkül, sikeresen ért véget a 
munka. Csak azért nem írom le a neveket nehogy valaki 
véletlenül kimaradjon, de az elkészült fotók tanúsága 

szerint 47-en voltunk, 
ami bizonyítja, hogy 
Paloznakon a faluért 
tenni akaró, segítő kö-
zösség működik.

A bontást követően 
az utómunkát az ön-
kormányzat dolgozói 
végezték (akik önkén-
tesként is helyt álltak) 
a födémgerendákat 
már daru emelte le. A 
bontást követő héten 
pedig az építők vették 
birtokba a területet és 

mire ezeket a sorokat olvassák, remélhetően már elké-
szült az új födém, december közepére pedig a tető. A 
továbbiak időjárás függők. A külső szigetelés, színezés 
tavasszal történik, a kivitelező legkésőbb májusra ígér-
te. A belső helyreállító munkák java részét az önkor-
mányzat dolgozói végzik. Visszakerül az álmennyezet, 
a szükséges vakolás, glettelést követően új festés és par-
ketta készül. A szakemberek helyreállítják és bekötik a 
villanyvezetékeket és a gázkonvektorok helyett radiáto-
ros fűtés lesz. Terveink szerint májusban új nyitó bulit 
tarthatunk, addigra reméljük a koronavírusjárványon 
is túl leszünk.

Czeglédy Ákos

ifj. Szendi György: Képek Paloznak múltjáról és je-
lenéről c. könyv kiadása

2. Paloznak Község Önkormányzata nevében 
Czeglédy Ákos polgármester úr javaslatára: 

Veress D. Csaba által írt „Évezredes Paloznak” c. 
könyv bővített kiadása.

3. A Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület nevében  
Dr. Tormási György javaslatára Paloznak utóbbi 30 év 
alatti közösségi, kulturális életének hangulatos meg-
írása: „Paloznaki színes mozaikok” címmel.

Az Alapítványnál maradó összegből az előbb emlí-

tett kiadványok megjelenését segítjük lehetőségeink 
szerint.

Megértésüket, segítségüket ezennel is köszönjük.
Prazsák Józsefné

kuratórium elnöke
Dr. Leitold József

felügyelőbizottság elnöke

(Természetesen ez a három tervezett kiadvány lé-
nyegesen nagyobb összeg, mint ami most rendelke-
zésünkre áll.)
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30 éve történt (2)
1990. november 6-án a Csopaki Önkormányzattal 

és a Csopaki Általános Iskola képviselőivel közös tes-
tületi ülést tartott a Paloznaki Önkormányzat. Dön-
töttek az iskola önálló gazdálkodásáról és megerősí-
tették Héhn Gyula igazgató kinevezését. Ugyanakkor 
döntöttek arról, hogy pártok és egyéb szervezetek 
számára tanácskozási jogot nem biztosítanak és csak 
a képviselő-testület adhat ki tájékoztatást önkor-
mányzati ülésről.

November 9-én a Paloznaki testület döntött 1991. 
január 1-vel önálló hivatal és jegyzőség felállításáról.

November 20-án a Balatoni utca keleti oldalára el-
rendelt építési tilalom feloldása és a szociális segé-
lyezés volt napirenden. Ezen kívül az újonnan felál-
lítandó hivatal és a könyvtár elhelyezését, valamint 
hangosbemondó berendezés kiépítését vitatták meg 
a képviselők.

GADE
azaz Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete (Debrecen)

Évek óta visszatérő vendégek Paloznakon az egye-
sület tagjai. Idén a járványhelyzet és a kijárási korlá-
tozás miatt a tavaszra tervezett művésztelep elmaradt 
és csak október elején valósulhatott meg. Az egyesü-
let alkotói a kiállítóteremben rendezkedtek be és itt 
készültek a Paloznak által ihletett, vagy éppen régen 
fejben érlelődő nyomatok, rajzok, festmények. Az ut-
cáról betérő érdeklődők is megtekinthették és kipró-
bálhatták a technikai fogásokat, beavatást nyertek a 

műalkotások készítésének folyamatába. A művész-
telepen készült alkotásokból jónéhány Paloznakon 
maradt ajándékként, ezeket és az előző években ké-
szülteket, tavasszal egy kiállítás keretében a megújult 
kiállítóteremben láthatják majd az érdeklődők. Remé-
nyeink szerint jövőre ismét májusban lesz a művész-
telep a 20 éves egyesülettel, mely alkotóinak műveiből 
a Debreceni Modemben látható jubileumi kiállítás.

CZÁ

Kedves Páciensek!
A jelenlegi helyzet úgy néz ki (az elmúlt 1-2 hét 

adatai alapján) hogy mindenki, akinek náthától 
kezdve bármely vírusra jellemző tünete van (orrfo-
lyás, torokfájás, köhögés, hasmenés, étvágytalanság, 
gyengeség, izomfájdalom, hőemelkedés, láz, szaglás 
és ízérzés zavar stb.), a teszteredmények alapján 
nagyrészt koronavírus pozitív.

Már bárhol, bárkitől elkaphatjuk.
Kérem, aki teheti, maradjon otthon, az idősebbek 

különösen. Sajnos ez a vírus kiszámíthatatlan, az em-
berek többsége viszonylag enyhén, esetleg közepes 
tünetekkel esik át rajta, de nem kiszámítható, kire 
hogyan hat, nem csak az életkortól függ.

Ne tartsanak összejöveteleket családdal, ismerő-
sökkel.

Ha valaki beteg, maradjon otthon, még viszonylag 
enyhe tünetek esetén is 10 napra és 3 nap legyen pa-
naszmentes, mielőtt közösségbe menne.

Arra kérek mindenkit, hogy a nem újkeletű, ha-
lasztható problémák kivizsgálását ne most intézzék. 
Várjuk meg ezzel a járvány enyhülését.

COVID kockázat szempontjából jelenleg az oktatási 
intézmények és munkahelyek mellett az egészség-
ügyi ellátóhelyek kiemelt rizikóval járnak.

Másik szemszögből nézve a kórházak most jelen-
tősen le vannak terhelve, próbáljunk enyhíteni leg-
alább azzal a terhelésükön, hogy a már régóta fenn-
álló problémát és valóban halasztható ellátást, ne 

most vegyük igénybe. Ha 
kérdésük, kételyük van, 
keressenek inkább min-
ket telefonon, amit lehet, 
próbáljuk meg inkább 
helyben megoldani.

Minden hétköznap 
9:00-11:00 között lehe-
tőség van a már koráb-
ban is szedett gyógysze-
rek felíratására a 06-20-526-68-07-es mobiltelefon 
számon.

Gyógyszer felírás kéréseket és egyéb nem sürgős 
kéréseket emailben továbbra is fogadunk a rendelo@
csopakrendelo.hu email címen.

Gyógyszeres kezelés módosítása és beállítása kap-
csán továbbra is rendelési időben hívhatnak min-
ket a 06-87-782-484-es telefonszámon. Sok a hívás 
(előfordul napi 100 is) így kérjük legyenek kitartóak, 
próbálkozzanak többször.

Üzenetet kérem ne hagyjanak se a vonalas, sem a 
mobil számokon, mert nincs kapacitásunk ezeket le-
hallgatni, illetve nem biztos, hogy időben észrevesz-
szük.

Paloznakon a rendelés szünetel!
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Dr. Imre Bence
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A könyvtár hírei
Kedves Olvasók!
A járványhelyzet miatt a Könyvtár zárva tart, mo-

bilkönyvtárként viszont működünk tovább!
Kedden és csütörtökön 9.00-15.00-ig ügyeletet 

tartok. Aki szeretne könyvet, folyóiratot kölcsönöz-
ni, kérem, írjon e-mailt a telehaz@paloznak.hu-ra, 
messenger üzenetet a Faluház Paloznak facebook 
oldalra vagy hívjon a +87/555-063-as, illetve a 
+3630/213-0785-ös telefonszámon ügyeleti időben. 
Összekészítem a kiválasztott könyveket, újságokat és 
kihordjuk a megadott címre. 

Nyomtatást, scannelést, laminálást, spirálozást is 
elkészítek. 

Digitális oktatáshoz eszközként két táblagépet és 
egy laptopot fel tudunk ajánlani. 

FTK

Az idei év új könyvei és kiadásai: 
Nguyen Ngoc Thuan: Csukott szemmel nyiss ablakot
Karin Slaughter: Kegyetlen kötelékek
Fiona Davis: A lakcím
Jókai Anna: Átvilágítás
Jókai Anna: Szegény Sudár Anna
Jókai Anna: A hit kapuja
Bohumil Hrabal: Házimurik
Lesley Pearse: Ház az utca túloldalán
Tasmina Perry: A legutolsó csók
Amy Harmon: Homokból és hamuból
Harlan Coben: Senki fia
Karin Slaughter: Apja lánya
Lucy Dillon: A fénysugár
Sándor Iván: Amit a szél susog
Jorge Zepeda Patterson: A fekete trikó
Ayelet Waldman: A budapesti nyakék
Edward Rutherfurd: Az erdő - Anglia ezer éve egy ha-
talmas, csodálatos erdőség és lakói sorsába foglalva
James Gould-Bourn: Szívedbe cammogva
Luke Allnutt: Miénk az ég
Joy Ellis: Óvakodj a múlttól
Frederick Forsyth: A róka
Shannon Winslow: Titkok és szenvedélyek
Sebastian Barry: Végtelen napok
F. Várkonyi Zsuzsa: Férfiidők lányregénye
Jane Harper: Az elveszett férfi
Simone de Beauvoir: Mások vére
Balogh Tamás: A Tátra kalandkönyve - A magas- és az 
alacsony-Tátra
Jakupcsek Gabriella: Megúszhatatlan
Laura Greaves: Megmentők - Hihetetlen történetek 
emberéleteket mentő kutyákról

Lars Kepler: A tűz tanúja
Ana Johns: Nő fehér kimonóban
Antonio Iturbe: Az auschwitzi könyvtáros
Sarah Morgan: Holdfény Manhattan felett
Jane Austen: Meggyőző érvek
Elena Ferrante: Aki megszökik, és aki marad - Nápo-
lyi regények 3.
Elena Ferrante: Az elvesztett gyerek története - Ná-
polyi regények 4.
J.D. Robb: Halálos vendetta
Bereményi Géza: Magyar Copperfield
Lucinda Riley: Napnővér
Alexander Mccall Smith: Franciaország második leg-
rosszabb vendéglője
Nelson Demille: A kubai affér
Kathryn Taylor: Ahol a szívem rád talál
Heather Cocks · Jessica Morgan: Királyi  többes
Kristina McMorris: Pénzzé tett gyermekek
J. L. Perry: Tizenkilenc  levél
Odze György: Túszdráma a fedélzeten - Varsó, 1982
Kocsis Noémi: Bakancslista – Magyarország
Herczeg Ferenc: Pro Libertate!
Allison Pataki: Szépség egy megtört életben - Igaz 
történet szerelemről, hűségről és kitartásról

Ifjúsági – és gyerekkönyvek:
Wéber Anikó: Az ellenállók vezére
Jeff Kinney: Egy ropi naplója 5. - A Rideg való
Mészöly Ágnes: A királyné violája
Kis felfedezők - Minden, ami munka
Pásztohy Panka: Jó éjszakát, Pitypang! - Pitypang és 
Lili
Nyulász Péter: Helka - A Burok-völgy árnyai
Jean de La Fontaine legszebb meséi
Lázár Ervin: Öregapó madarai
Izmindi Katalin: Nagy iskoláskönyvem
Agócs Írisz: Rajzolj egy krumplit!

Napilapok, folyóiratok:
Napló, Magyar Nemzet, HVG, National Geographic, 
Praktika, Családi Lap, Turista Magazin, Veranda, Ott-
honok és Kertek, Príma Konyha, Természetbúvár

 
„Csak tudod, Matilda, nem színlelheti az ember, hogy 

könyvet olvas. A szeme elárulja. És a lélegzése is. Aki 
elmerül egy könyvben, egyszerűen elfelejt lélegezni. 
Akár fel is gyulladhat a ház, a könyvbe mélyedő olvasó 
csak akkor vesz róla tudomást, amikor már a tapéta 
is lángol.”

Lloyd Jones: Mister Pip
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Abban a szerencsés helyzetben lehetünk, hogy 
a kialakult körülmények ellenére is nyitva tu-
dunk maradni, méghozzá házhoz szállítással 
illetve elvitellel.

Nyitvatartásunk a következőképpen alakul:
11-19 óráig.

Fontos, hogy rendelést telefonon keresztül
lehet leadni: 06/50-129-3043

Étlapunkat a Facebook oldalunkon (Venyige 
Porta Paloznak), valamint a kocsmába is meg-
találjátok.

Emellett elvitelre lehet kérni csapolt sört, 
fröccsöket, kávét, teát, forralt bort.

Továbbra is várunk mindenkit sok szeretettel!


