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Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület ülése
határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van. Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt,
javasolta a Képviselő-testületnek a napirendi pontok elfogadását.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet
fogadta el.
N A P I R E N D:
1.

Javaslat a 2013. évi hulladékkezelési díj megállapítására
Előterjesztő: polgármester

2.

Beszámoló Bakonykúti Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed
éves teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester

3.

Javaslat Bakonykúti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének koncepciójára
Előterjesztő: polgármester

4.

Javaslat a területi ellátási kötelezettséggel végzett egészségügyi alapellátásra kötött
megbízási szerződés módosítására
Előterjesztő: körjegyző

5.

Javaslat a Közép-Duna Vidéke Zrt. részvény elővásárlási ügyében
Előterjesztő: polgármester

6.

Javaslat az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadására
Előterjesztő: körjegyző

7.

Egyebek
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1.

Javaslat a 2013. évi hulladékkezelési díj megállapítására
Előterjesztő: polgármester

Marics József polgármester elmondta, hogy a korábbi években csak díjmegállapítást tárgyalt a Képviselőtestület. Jelen esetben nem csak egy díjmegállapítás van, ugyanis 2013. január 1-től egy teljesen új
hulladékgazdálkodási rendszerre való áttérés kezdődik meg, amely tulajdonképpen egy UNIO-s projektnek a
megvalósítása. Ez a projekt 16 milliárdos költségbe kerül, melyhez a támogatást az Európai UNIO megadta. A
jelenlegi szemétszállítási rendszer ebben a formában nem működhet tovább, ugyanis csatlakoztunk ahhoz az EU-s
kötelezettséghez, amelynek eredményeként jelentősen csökkenteni kell a lerakott hulladék mennyiségét. Ezt
pedig a jelenlegi formában nem lehet elérni. A megoldást egy új rendszer kialakítása jelenti, az a projekt, ami az
EU-nak beterjesztésre került. A projekt megvalósításának lényege, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a
földbe, megvalósítani a szelektív hulladékgyűjtést minél teljesebb körben és a hulladék újrahasznosításának
kiterjesztését. Ehhez különböző létesítményeket kell kiépíteni, aminek természetesen költsége van. Tekintettel
arra, hogy az EU-s követelményeket Magyarország is elfogadta, az új hulladékgazdálkodási törvény 2013. január
1-től egy új illetéket vezet be, a lerakási illetéket, ami egy olyan plusz költség – a földbe rakott hulladék
elhelyezés esetén -, ami nem a szolgáltatóé, nem az alvállalkozóé, ez a pénz megy az államkasszába. Ez az
összeg 3.000,-Ft/t 2013. évre és minden évben 3.000,-Ft-al nő, tehát összesen 12.000,-Ft/t díjra fog felmenni.
Amikor ez a 12.000,-Ft/t díj lesz azt úgy kell elképzelni, hogy a díjnak, amit fizet a lakosság, annak a 70%-át
fogja kitenni ez az összeg. Ahhoz, hogy elkerüljük ezt a drasztikus árrobbanást, meg kell valósítani ezt az új
rendszert. Erre a projektre ki lett írva a közbeszerzési eljárás és ennek a közbeszerzési eljárásnak a keretében
lettek elfogadva azok a térítési díjak, amelyek jelen pillanatban a Képviselő-testület előtt vannak, illetve 4,06 Ft.
lett literenként elfogadva, de ebben az évben a konzorcium azt a javaslatot tette, hogy csökkenteni tudja 4,01
Ft.-re a literenkénti díjat, viszont 2015-re a társulás már a 4,38 Ft.-os a literenkénti díjat fogadott el, tehát ennyi
a várható emelkedés. Elmondta továbbá, hogy a szolgáltató most rendkívül könnyű helyzetben van – költség
szempontjából -, mert a tegnapi napon a hulladékgazdálkodási társulás elfogadta ezt a 4,01 Ft.-os literenkénti
díjat, ami azt jelenti, hogy a szolgáltató ezt a díjat mindenképpen megkapja. A Képviselő-testület abban dönthet,
hogy ezt a díjat áthárítja-e a lakosságra, vagy nem. Az önkormányzatnak mindenképpen a konzorcium fele ki kell
ezt a díjat fizetni. A lakosság felé jó hír az, hogy jobb és nagyobb szolgáltatást fog kapni, ugyanis marad a heti
ürítés, de havonta 1 alkalommal házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is megvalósul, továbbá 8 alkalommal
zöldhulladék gyűjtés. Ez által reményeink szerint fokozatosan csökkenni fog az a hulladék mennyiség, ami
egyébként a kukába kerülne és csökkenni fog az a hulladék, amit el kell vinni a lerakóba, amiért büntetést –
illetéket - kell fizetni. Elmondta, azt kérte a Körjegyző Asszonytól, hogy olyan rendelet-tervezet kerüljön
kidolgozásra, amiben a 80 l-es kukát is lehetővé tesszük, hiszen ha egy évben ennyi szelektívet gyűjtünk, akkor
nyilván, hogy a 120 l-es kuka nem fog megtelni és ez a 80 l-es kuka elég kell, hogy legyen egy két fős családnak,
ugyanis a 80 l-es kuka igénybevétele 2 fős család esetén lenne lehetőség.
Szépe Attila (Depónia Kft.) elmondta, hogy véleménye szerint a jelenlévők nagyon korrekt tájékoztatást
kaptak a Polgármester Úrtól. Megjegyezte, hogy a zöldhulladék gyűjtés egy nagy dilemma és nagy probléma az
egész társuláson belül, ugyanis több település úgy nyilatkozott, hogy megoldja a zöldhulladék gyűjtés kérdését,
és erre nem tartanak igényt. Ezt kihagyni nem lehet, a közbeszerzési eljárásban kiírtakat be kell tartani, évi 8
alkalommal meg kell jelenni a településen. Ez tulajdonképpen havi egy alkalom lesz és ebben a havi egy
alkalomban 1 db zsákot és egy db ág köteget köteles elszállítani a szolgáltató. Amennyiben valaki ennél többet
szeretne kitenni, az plusz költséggel fog járni. Erre vonatkozóan minden önkormányzattal külön megállapodást
fog kötni a szolgáltató. A szerződésben kerülne majd rögzítésre a pontos ütemezés is, illetve az erre vonatkozó
díjszabások a plusz szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan.
Kasza Jánosné alpolgármester megkérdezte, hogy a szelektív hulladék kirakása esetén van-e korlátozás a
mennyiségre vonatkozóan.
Szépe Attila (Depónia Kft.) elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtés esetében nincs korlátozás a kirakott
mennyiségre vonatkozóan, a korlátozás csak a zöldhulladékra vonatkozik.
Szalmási Tamás Ferencné képviselő elmondta, hogy a közterületen rengeteg fa van, nagy többségben diófa.
A rengeteg lehulló levél nem fér bele egy zsákba. Ebben az esetben mi a teendő?
Szépe Attila Depónia Kft. elmondta, hogy ez eseten az összes pluszra kell fizetni. Amennyiben az
önkormányzat megrendel egy zöldhulladék gyűjtési akciót, akkor ebben az esetben lehet egy kicsit csökkenteni a
lakosság költségét.
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Marics József polgármester elmondta, hogy ezt a problémát, tehát a közterületi fákról lehulló levél elszállítását
az önkormányzat meg fogja oldani.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztett rendelet-tervezet
elfogadását.

A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta.
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002. (XII. 30.)
önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
----------------------------2./ Beszámoló Bakonykúti Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves
teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Marics József polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést valamennyi
képviselő megkapta. Ismertette a bevételek és kiadások alakulását.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves
beszámolóját 20.644 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal, valamint 14.642 e Ft bevételi és 12.031 e Ft kiadási
teljesítéssel jóváhagyásra.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta.
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2012. (XI. 29.) B. Önk. sz. határozata

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi három
negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltakkal elfogadta.
---------------------------

A Képviselő-testület a napirendhez kapcsolódóan 3 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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3./ Javaslat Bakonykúti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének koncepciójára – a
polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójával
kapcsolatos írásos előterjesztést valamennyi képviselő megkapta. Elmondta, hogy 2013. évtől megszűnik a
normatív finanszírozás, helyette a feladatalapú finanszírozás kerül bevezetésre. Az önkormányzat várható
bevételeivel kapcsolatban elmondta, hogy a normatív állami támogatás rendszere teljesen átalakul a 2013. évi
központi költségvetési törvényjavaslat és a benyújtott módosító javaslatok szerint. Röviden felvázolta az
önkormányzat várható 2013. évi bevételeit és kiadásait. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2013. január 1jével Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti és Csór községek önkormányzatai társulni fognak és Iszkaszentgyörgy
székhellyel közös hivatalt hoznak létre. Elmondta, hogy a közös hivatal működési kiadásait az aláírásra kerülő
megállapodás alapján lehet tervezni.

A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2012. (XI. 29.) B. Önk. sz. határozata

Az önkormányzat 2013. évre szóló költségvetési koncepciójáról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepcióját a beterjesztés szerint elfogadja.

-----------------------

4./ Javaslat a területi ellátási kötelezettséggel végzett egészségügyi alapellátásra kötött megbízási
szerződés módosítására
Előterjesztő: körjegyző

Marics József polgármester elmondta, hogy a megbízási szerződés módosítása azért válik szükségessé, mert
változott a törvény és a törvény meghatározza a megbízási szerződés belső tartalmát és kötelezi az
önkormányzatokat arra, hogy amelyik szerződés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, azt december
15-ig módosítani kell.
Parajdi Cecília körjegyző elmondta, hogy 5 éve kötődött meg a megbízási szerződés, aminek most már a neve
is feladat ellátási szerződésre módosul, de nem kell újat kötni, mert ha a jelenlegi megszüntetésre kerül, és
január 1-től új szerződést köt az önkormányzat, akkor az önkormányzatra nézve kötelező a min. 5 évet beleírni,
viszont ez az 5 év már lejárt. A szerződés Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti közigazgatási területére került
megkötésre, ami még változott, tartalmazni kell a feladat ellátási szerződésnek, hogy a praxisjoggal érintett
körzet az mi, ezért belekerült a két közigazgatási terület. Ismertette a szerződés változással érintett részeit.
Szalmasi Tamás Ferencné képviselő észrevételezte, hogy a szerződésben Bakonykúti irányítószáma 8045,
javasolta, hogy kerüljön kijavításra 8046-ra.

A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2012. (XI. 29.) B. Önk. sz. határozata

a területi ellátási kötelezettséggel végzett egészségügyi alapellátásra kötött megbízási szerződés módosítása
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 207. október 7-én Iszkaszentgyörgy
Község Önkormányzatával, valamint a dr. Kisari Szolgáltató Betéti Társasággal az egészségügyi
alapellátás – háziorvosi ellátás –biztosítására kötött megállapodás módosítását a határozat
melléklete szerint elfogadja.
------------------

5./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Zrt. részvény elővásárlási ügyében
Előterjesztő: polgármester

Marics József polgármester ismertette a DUNANETT Kft. levelét, mely tulajdonképpen egy felhívás elővásárlási
jog gyakorlására. Úgy gondolja, hogy most az önkormányzat nem akar részvényeket vásárolni, de ehhez a
Képviselő-testület döntése szükséges. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta az elővásárlási jogról történő
lemondást.

A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2012. (XI. 29.) B. Önk. sz. határozata

A Közép-duna Vidéke Zrt. részvények elővásárlási ügyében
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Zrt. részvény
értékesítésével kapcsolatban nyilatkozik, hogy a DUNANETT Kft. által tett részvény vételi ajánlat
tekintetében nem kíván élni elővásárlási jogával.
------------------------

6./ Javaslat az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadására
Előterjesztő: körjegyző

Parajdi Cecília körjegyző elmondta, hogy a jegyzőnek kötelező belső ellenőrzést biztosítani a gazdálkodás
ellenőrzésére. Az ellenőrzés tárgya a 2012. évi belső ellenőrzés utóellenőrzése, valamint a költségvetés
tervezésének és végrehajtásának értékelése.

A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2012. (XI. 29.) B. Önk. sz. határozata
az önkormányzat és költségvetési szervei 2103. évi éves ellenőrzési tervéről

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat és költségvetési szervei
2013. évi éves ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselőtestület a 2013. évi éves ellenőrzési tervet jóváhagyja.
Utasítja a Körjegyzőt, hogy a meghatározott ellenőrzési célkitűzéseket és feladatokat az éves
tervnek megfelelően Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Iroda
közreműködésével hajtsa végre.
Felelős: Parajdi Cecília körjegyző
Határidő: 2013. december 31.

Utasítja a Körjegyzőt, hogy az Ellenőrzési Iroda bevonásával a 2013. évi ellenőrzés tapasztalatairól
készítsen összegező értékelést, éves ellenőrzési jelentést.
Felkéri a Polgármestert, hogy tárgyévet követően az Ötv. 92 § (10) bekezdése alapján a
zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg az éves ellenőrzési jelentést terjessze Bakonykúti
Község Önkormányzat Képviselő-testülete elé.
Felelős:

Marics József polgármester
Parajdi Cecília körjegyző

Határidő: 2014. február 15.

7./ Egyebek
a) Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
és élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és azokért fizetendő díjak
mértékéről – a körjegyző előterjesztésében
Marics József polgármester elmondta, hogy a hivatali helyiségen kívüli, valamint a munkaidőn kívül történő
házasságkötés és élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és azokért fizetendő díjak
mértékéről szóló rendelet-tervezetet valamennyi képviselő megkapta. Elmondta, hogy ezt kötelező megtárgyalni,
illetve elfogadni ahhoz, hogy Bakonykútiban lehessen a házasságkötő termen kívül és a hivatali időn kívül
házasságot kötni. Javasolta az előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.
Parajdi Cecília körjegyző elmondta, hogy korábban nem került szabályozásra a hivatali időn kívül, illetve a
házasságkötő termen kívül történő házasságkötés rendje.

A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és élettársi kapcsolat
létesítése engedélyezésének szabályairól és azokért fizetendő díjak mértékéről
- a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva -
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b) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről, intézkedésekről – a
polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet a Kistérségi Társulási Tanács ülésén
elhangzottakról. Tájékoztatást adott a közös hivatal létrehozásáról.
Elmondta, hogy a Képviselő-testületnek a jogszabály szerint évente egy alkalommal közmeghallgatást kell
tartania. A közmeghallgatás időpontjának december 13. 17.00 órát javasolta.
Rövid tájékoztatást adott a Gagarin utcai földterületekről. Elmondta, hogy a két földterületre vonatkozóan
megvannak a vételi ajánlatok. A vételi ajánlatok kifüggesztésre kerültek, az egyik esetben már a kifüggesztési
határidő lejárt, tehát már csak a szerződés kötés van hátra.

c) Javaslat a nyugdíjas karácsony megrendezésére – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester javaslatot tett a nyugdíjas karácsony megszervezésére. Ismertette a rendelkezésre
álló pénzügyi forrásokat. Elmondta, hogy a községben 45 fő nyugdíjas van. Javasolta, hogy legyen egy műsor,
vendéglátás, jelképes ajándék. (Előterjesztés csatolva).
Műsor: 5 fős karácsonyi zenekar karácsonyi műsora: 87.000,-Ft, Móri Fúvós zenekar műsora: 60.000,-Ft.
Kasza Jánosné alpolgármester a Móri Fúvószenekar műsorát javasolta.
Szalmási Tamás Ferencné képviselő szintén a Móri Fúvószenekar műsorát javasolta.
Marics József polgármester a vendéglátás vonatkozásában elmondta, hogy szintén kétféle javaslata van:
szendvics + italok 30.000,-Ft, disznótoros + italköltség: 110.000,-Ft. Az ajándékcsomaggal kapcsolatban
elmondta, hogy egy csomag kb. 3.000,-Ft/fő lenne a korábbi évekhez hasonlóan, vagy egy jelképes karácsonyi
ajándék 1.500,-Ft/fő.
Szalmási Tamás Ferencné képviselő szendvics készítését javasolta, + karácsonyi csomag 3.000,-Ft értékben.
Kasza Jánosné alpolgármester egyetértett az elhangzott javaslattal.
Marics József polgármester elmondta, hogy ez esetben a nyugdíjasok karácsonya a következőképpen
alakulna: Móri Fúvószenekar műsora 60.000,-Ft, szendvics + italok 30.000,-Ft, ajándék 3.000,-Ft/fő + 500,-Ft/fő
csomagolási költség. Felmerül még a szállítási költség is, ami kb. 10.000,-Ft körüli összeg lenne.
Szalmási Tamás Ferencné képviselő elmondta, hogy a maga részéről csak a nyugdíjasok részére adna
csomagot.

A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2012. (XI. 29.) B. Önk. sz. határozata
a nyugdíjas karácsony megszervezéséről
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nyugdíjas karácsony megszervezéséhez a
2012. évi költségvetése általános tartaléka terhére 265.000 Ft-ot biztosít a nyugdíjas karácsony
megrendezéséhez.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési átcsoportosítási javaslat
beterjesztése során fentieket vegye figyelembe.
Marics József polgármester elmondta, hogy szükség lenne még egy kültéri fényfüzér vásárlására, melynek
költségvonzata 20.000-Ft. A tavalyi évben fényfüzér vásárlására 10 e Ft-ot szavazott meg a Képviselő-testület. Ez
az egy füzér kevés a nagy fára.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a fényfüzér vásárlással egyetérteni szíveskedjenek a költségvetésbe
betervezett eszközvásárlások terhére.

A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2012. (XI. 29.) B. Önk. sz. határozata

karácsonyi fényfüzér vásárlásáról
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a közterületi karácsonyfára
20.000.-Ft költséggel a 2012. évi költségvetése terhére fényfüzér beszerzésével.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési átcsoportosítási javaslat
beterjesztése során fentieket vegye figyelembe.
-----------------------

Marics József polgármester – mivel több napirend nem volt – megköszönte az ülésen való részvételt, majd az
ülést bezárta.

K. m. f.

Marics József
polgármester

Parajdi Cecília
körjegyző

