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Marics József polgármester
Köszöntötte a meghívott vendégeket, Dr. Kisari Eszter háziorvost, Gál Diána védőnőt és a
Képviselő-testületet, jegyzőt és a megjelent érdeklődőket. Megállapította, hogy a testület
ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő jelen van.
Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek a
képviselőknek. Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e
hozzászólás, észrevétel. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a meghívóban
szereplő napirend elfogadását.
A Képviselő-testület a napirendet a polgármesteri javaslat szerint elfogadta és -5 igen
szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015. (III.26.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 26-i nyilvános
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

N A P I R E N D:
1. Tájékoztatás az egészségügyi ellátás, a háziorvosi és védőnői ellátás
helyzetéről – a feladatot ellátók előterjesztésében
2. Javaslat a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő
égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására – a polgármester
előterjesztésében
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3. Beszámoló a polgármester 2014. évi munkájáról, az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról– a polgármester előterjesztésében
4. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
5. Egyebek
------------------------N A P I R E N D:
1. Tájékoztatás az egészségügyi ellátás, a háziorvosi és védőnői ellátás helyzetéről – a
feladatot ellátók előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondja, hogy a háziorvosi és védőnői beszámolót írásban a Képviselő-testület tagjai
megkapták. Megkérdezi Dr. Kisari Eszter háziorvost, kívánja -e beszámolóját kiegészíteni.
Dr. Kisari Eszter háziorvos
Kiegészítést nem fűz az előterjesztéshez, megkérdezi, van-e valami konkrét kérdés az
egészségüggyel kapcsolatban.
Marics József polgármester
Megkérdezi, hogy a háziorvosi beszámolóban szereplő szociális intézetben ellátottak
beleszámítanak-e a Bakonykútiban bejelentkezett 63 főbe, vagy őket a létszám felett látja el
a doktornő. A finanszírozást utánuk is megkapja-e?
Dr. Kisari Eszter háziorvos
Ők is bejelentkeztek és úgy kapják meg az ellátást, így a finanszírozás utánuk is jár.
Marics József polgármester
Elmondja, hogy az önkormányzat a továbbiakban is biztosítja a feltételeket, amelyek a heti
egy alkalommal tartott rendelés megtartásához szükségesek. Megköszöni Dr. Kisari Eszter
munkáját.
Takács János képviselő
Megjegyzi, hogy a rendelési idő nincs pontosan betartva, mert a kiírtakhoz képest előfordult,
hogy a beteg már nem találta a rendelőben a doktornőt.
Dr. Kisari Eszter háziorvos
Azért fordulhatott elő, mert a bejelentkezett betegeket látják el. Aki rosszul érzi magát és a
rendelésre nem tud elmenni, az hívhatja őt, hiszen az ügyeletet ekkor ő látja el.
Marics József polgármester
Más hozzászóló nem volt, így javasolja a háziorvos beszámolójának elfogadását.
A Képviselő-testület háziorvosi beszámolót elfogadta és -5 igen szavazattal – egyhangúlag
- a következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015. (III.26.) önkormányzati határozata
A háziorvosi beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi
ellátás helyzetéről szóló tájékoztatást és azt az előterjesztés szerint tudomásul veszi.
-----------------------------------------------Az 1. napirend folytatásaként a védőnői ellátás helyzetének tárgyalásával folytatja a
képviselő-testület az ülést.
Marics József polgármester
Átadja a szót Gál Diána védőnőnek.
Gál Diána védőnő
Elmondja, hogy nincs Bakonykútiban meghatározott rendelési idő a kis létszám miatt. A
családokkal egyeztet telefonon és úgy látja el a hozzá tartozó gyermekekkel és
várandósokkal kapcsolatos feladatokat. Szeretné, ha a tanácsadást meg tudná tartani
helyben, ne kelljen a pici babákkal Iszkaszentgyörgyre utazni. Kérdezi a polgármestert, van e
lehetőség néhány eszköz beszerzésére, hogy a tanácsadást itt is el tudja végezni.
Marics József polgármester
Elmondja, hogy szükség van egy eszközlistára és arra, hogy ennek beszerzése várhatóan
milyen költséggel jár. A Képviselő-testület ennek ismeretében tud határozni a beszerzésről.
Elmondja, hogy rendszeres a kapcsolattartás a védőnővel, aki eddig nem jelezte, hogy
probléma lenne az ellátás körülményeiben. A lakosság is jobban szeretné, ha az
egészségügyi ellátásokat helyben meg lehetne oldani, ebben partner az önkormányzat, a
lehetőségeihez mérten mindent elkövet ennek érdekében. Javasolja a védőnő
beszámolójának elfogadását.
A Képviselő-testület a védőnői beszámolót a polgármesteri javaslat szerint elfogadta és -5
igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2015. (III.26.) önkormányzati határozata
A védőnői beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a védőnői ellátás
helyzetéről szóló tájékoztatást és azt az előterjesztés szerint tudomásul veszi.
A képviselő-testület felkéri Gál Diána védőnőt, hogy a helyben történő tanácsadás
feltételeinek megteremtéséhez szükséges eszközök listáját bocsássa a polgármester
rendelkezésére és a költségek ismeretében dönt a képviselő-testület a szükséges
eszközök beszerzéséről.
--------------------
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2./ Napirend: Javaslat a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő
égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondja, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzat elfogadásra került, ami 2015. március
5-tól lépett hatályba. E szerint azokon a településeken, ahol nincs erre vonatkozó helyi
rendelet, egész évben tűzgyújtási tilalom áll fenn. Ezért határozott úgy, hogy javasolja a helyi
tűzgyújtási rendelet megalkotását. A környezetvédelmi törvényben foglaltak szerint a
szabadban történő tűzgyújtást, az avar és kerti hulladék égetését az önkormányzat
szabályozhatja. Az elkészített javaslatot eljuttatta a képviselőknek. Két módosító javaslat
érkezett. Mindkét javaslat a tűzgyújtási időszak meghosszabbítására vonatkozott. A
Környezetvédelmi Felügyelet részére véleményezésre el kell küldeni a rendelet tervezetet,
de a tavaszi kerti munkák elkezdéséig már csak rövid idő áll rendelkezésre, ezért javasolja,
hogy a hatósági véleményezés előtt alkossák meg a rendeletet, hogy a hatályba lépést
követően a lakosság el tudja végezni a kerti hulladék égetését. Amennyiben a
Környezetvédelmi Felügyelet a rendeletben kifogást talál, azt utólag a Képviselő–testület
módosíthatja.
Parajdi Cecília jegyző
Elmondja, hogy a jogszabályszerkesztésnek szigorú szabályai vannak, a rendeletalkotásnál
csak a meghatározott jelöléseket szabad használni (pl.: bekezdéseket jelölő zárójel stb).
Sokat egyeztettek a polgármester Úrral, mégis a kiküldött rendeletben maradtak hibák. A
tervezetet a jogszabály szerkesztési követelmények szerint kell javítani, különben
törvénysértő lesz. Felsorolja a javítandó tételeket. Felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet
megfogalmazásának mindenki részére egyértelműnek kell lenni, ez is alapvető követelmény.
Nem lehet az önkormányzati rendeletnek un. Preambuluma, tehát a rendelet céljával
kapcsolatos bekezdést is elkell hagyni. Javasolja a képviselőknek, gondolják át annak
lehetőségét, hogy a kivételekre vonatkozó részt töröljék a tervezetből, mert a jogszabály alóli
kivétel meghatározásának nagyon pontosnak, egyértelműnek kell lenni. Bakonykúti
vonatkozásában nehéz olyan igazolhatóan indokolt, kivételes esetet találni, ami miatt kivételt
kellene tenni a jogszabály betartása alól, tehát nem lehet szubjektív alapon a jegyző
belátására bízni, hogy mely esetek az indokoltak arra vonatkozóan, hogy engedélyezni lehet
a szabályozástól eltérő időpontban való égetést.
Takács János képviselő
Egyetért azzal, hogy elegendő az ősszel és tavasszal a kijelölt időszak, felesleges
kivételeket fogalmazni. Ehhez mindenki tud alkalmazkodni.
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester
Javasolja, hogy hagyják meg azt a lehetőséget, a jegyző kivételes esetben személyre szóló
engedélyt adhasson ki tűzgyújtási időn kívüli égetésre.
Horváth István képviselő
Tekintettel kellene lenni arra, hogy nagyon sokan csak hétvégén tartózkodnak otthon, csak
akkor tudják elvégezni a kerti munkát.
Parajdi Cecília jegyző
Egyenként személyre szabottan nem lehet rendeletet alkotni.
Marics József polgármester
Javasolja a tervezetben meghatározott időszakokat elfogadni.
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Horváth István képviselő
Megkérdezi, hogy a közterületen összegyűlt zöldhulladékot hol lehet elégetni.
Marics József polgármester
Az önkormányzatnak megállapodása van a Depónia Kft-vel, hogy a közterületen összegyűlt
zöldhulladékot elszállítják.
Varga Jánosné Győrffy Elza a lakosság részéről
Kéri, hogy lehessen közterületen is égetni, mert a patak mentén nagyon felgyülemlett a törött
faág. A tavaszi társadalmi munka során kitisztított területről begyűjtött zöldhulladékot, törött
faágakat, kúszó növényeket kellene csak közterületen elégetni, ez, évi két alkalmat jelent.
Marics József polgármester
Javasolja, vegyék be a rendelet szövegébe, hogy az önkormányzat által szervezett
településtisztasági közösségi munkák során, az önkormányzat által kijelölt helyen el
lehessen égetni az összegyűjtött leveleket és gallyakat.
Horváth István képviselő
Mit lehet tenni abban az esetben, ha a lakosok nem tartják be a szabályzatban
meghatározott előírásokat?
Parajdi Cecília jegyző
A rendelet megalkotása után a szabálysértések szankcióit is meg kell majd az
önkormányzatnak fogalmazni.
Marics József polgármester
Kéri a képviselőket, határozzanak az elhangzott módosítási javaslatok tekintetében.
A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdésének törlését , valamint a jogszabály szerkesztésnek
megfelelő jelölések javítását a polgármesteri javaslat szerint elfogadta és - 5 igen
szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015. (III.26.) önkormányzati határozata
a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló önkormányzati
rendelet tervezet 1.§ (1) bekezdésének törlését, valamint a jogszabály szerkesztésnek
megfelelő jelölések javításának elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tűzgyújtásról, az avar és kerti
hulladék szabadban történő égetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet
szövegében az 1. § (1) bekezdésének törlését, valamint a jogszabály szerkesztésnek
megfelelő jelölések javítását elfogadta.

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

A Képviselő-testület az 3.§ (5) bekezdésbe kerülő új szövegrészt „kivéve az önkormányzat
által – a település tisztasága céljából – szervezett közösségi munkák során az önkormányzat
által kijelölt helyen” a polgármesteri javaslat szerint elfogadta és - 5 igen szavazattal –
egyhangúlag - a következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015. (III.26.) önkormányzati határozata
a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló önkormányzati
rendelettervezetben a 3.§ (5) bekezdés kiegészítésének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tűzgyújtásról, az avar és kerti
hulladék szabadban történő égetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet a 3.§ (5)
bekezdésének „kivéve az önkormányzat által – a település tisztasága céljából –
szervezett
közösségi
munkák
során
az
önkormányzat
által
kijelölt
helyen”szövegrésszel történő kiegészítését elfogadja.
---------------------------------------------

A Képviselő-testület az 4.§ (1) bekezdés szerinti időpont módosítását a polgármesteri
javaslat szerint elfogadta és - 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot
hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2015. (III.26.) önkormányzati határozata
a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló önkormányzati
rendelettervezetben a 4.§ (1) bekezdés szövegezésének módosítása elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tűzgyújtásról, az avar és kerti
hulladék szabadban történő égetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 4. § (1)
bekezdésének megszövegezését a következők szerint fogadja el:”4. § (1) A kerti
hulladék égetése szeptember 15. és október 31. között naponta 8-18 óráig, november
1-től november 30-ig naponta 8-16 óráig, valamint február 01-től 29-ig naponta 8- 16
óráig, március 1-től április 30-ig naponta 8-18 óráig lehetséges. A határidők kezdő és
utolsó napján is végezhető égetés. „
--------------------

A Képviselő-testület az 4.§ (3) bekezdés törlését, valamint a bekezdések értelem szerinti
módosítását a jegyzői javaslat szerint elfogadta és - 4 igen szavazattal – 1nem szavazattal
- a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2015. (III.26.) önkormányzati határozata
a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló önkormányzati
rendelettervezetben a 4.§ (3) bekezdés törlésének, valamint a bekezdések értelem szerinti
módosításának elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tűzgyújtásról, az avar és kerti
hulladék szabadban történő égetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetben a 4.
§ (3) bekezdés törlését, valamint a bekezdések értelem szerinti módosítását elfogadta.

-------------------------------------------
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Marics József polgármester
Javasolja, a módosítások után átdolgozott rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a tűzgyújtásról szóló rendelet tervezetet – 5 igen szavazattal –
egyhangúlag ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelete
a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről
( a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Marics József polgármester
Elmondja, hogy az elfogadott rendelet szövegét kifüggesztik a hirdetőtáblára és a honlapon
is közzé fogják tenni, hogy mindenki tisztában lehessen az időpontokkal.
------------------------3./ Napirend:
Beszámoló a polgármester 2014. évi munkájáról, az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról– a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondja, hogy minden testületi ülésen beszámol a végzett munkájáról, de a 2014. évre
szóló összesített beszámolót a képviselők már előzőleg megkapták. Kéri fogadják azt el.
A Képviselő-testület a polgármester beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot - 5
igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2015. (III.26.) önkormányzati határozata
a polgármesteri tájékoztató ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a 2014.
évben végzett munkájáról, az átruházott hatáskörökről szóló tájékoztatóját elfogadta.
-----------------------4./ Napirend:
A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Írásban kiküldte az elmúlt hónapban végzett munkáról szóló tájékoztatót. A tájékoztató
elkészítése után kapott értesítést arról, hogy véleményezést lehet tenni az ivóvíz pályázatok
kiírása előtt. Elmondta, hogy eljuttatta az ezzel kapcsolatos javaslatát a Miniszterelnökségre,
amelynek lényege, hogy ne csak az ivóvíz minőség javítását célzó pályázatokra legyen
lehetőség, hanem az elavult infrastruktúra felújítására is.
Tájékoztatást adott arról, hogy a közös hivatal aljegyzőváltás előtt áll, a pályázat már ki lett
írva. Elmondta, hogy az önkormányzat 2 fő közmunka lehetőséget kapott. Javasolja a
tájékoztató elfogadását.
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A Képviselő-testület a polgármesteri tájékoztató elfogadására tett javaslatot - 5 igen
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2015. (III.26.) önkormányzati határozata
a polgármesteri tájékoztató ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek az előző
ülés óta végzett munkájáról, főbb eseményekről szóló tájékoztatóját elfogadta.
------------------------

5./ Napirend: Egyebek
a) KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítás
Marics József polgármester
Javasolja a
kiküldött értesítés 1. pontjában szereplő KDV Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására tett előterjesztés
elfogadását.
A Képviselő-testület a javaslatot - 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta és a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2015. (III.26.) önkormányzati határozata
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosításáról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:
I.

1.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt
szereplő Felcsút község Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt
szereplő Várpalota város Önkormányzata, valamint a Várpalota térség
megnevezés.
2.A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt az alábbi önkormányzatokkal egészül ki:
Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly polgármester,
Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László
polgármester
3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő 90.§ (5)
bekezdésére hivatkozás hatályát veszti.
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4. A Társulási Megállapodás V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második
mondatából törlésre kerül a „ , melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz „ szövegrész.
5. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek
megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.
6. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja a következők szerint módosul:
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, gazdasági vezetője felett a kiemelt
munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása) gyakorlása
7. A Társulási Megállapodás VII/1.2.pontja nyolcadik bekezdés negyedik kis
bekezdésének első mondata a következők szerint módosul:
A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m. o. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban
résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.
8. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontja a következők szerint módosul:
a Projekt Iroda vezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok
gyakorlása.
9. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja harmadik bekezdésének második mondata
következők szerint módosul:
A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.
10. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja hatodik bekezdésének utolsó mondata
hatályát veszti:
A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti
meghatalmazással kell rendelkeznie.
11. A Társulási Megállapodás VII/4. pont negyedik bekezdés b) pontja a következők
szerint módosul:
megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési
javaslatát, éves költségvetés végrehajtásáról készült féléves és éves beszámoló
tervezetét, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai
jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és
erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;
12. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése a következők szerint
módosul:
A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§. (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv.
13. A Társulási Megállapodás VII/3. pont ötödik bekezdésének második mondata a
következők szerint módosul:
A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás
Tanácsának elnöke gyakorolja.
14. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése a következők szerint
módosul:
A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás
Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
15. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése az alábbiak szerint
egészül ki illetve módosul:
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A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselőtestületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata
szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is
tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső
költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz
csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.
16. A Társulási Megállapodás V. pont második bekezdésének első és második
mondata a következők szerint módosul:
A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása.
A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:
17. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdésének második mondata a
következők szerint módosul:
A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának éves helyzetéről
beszámolni a Társulási Tanácsnak.
18. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése az alábbiak szerint
módosul:
Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal (a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározottak szerint)
19. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete hatályát veszti.
II.
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.
------------------------------------b) Közterületi fűnyírásra az Agrofauna Kft. árajánlatának elfogadása
Marics József polgármester
Javasolja a közterületi fűnyírásra az Agrofauna Kft. árajánlatát elfogadásra. Eddig is ők
végezték el a munkát, nem emeltek a tavalyihoz képest árat, a munkájukkal elégedett.
A Képviselő-testület az Agrofauna árajánlatának elfogadására tett javaslatot - 5 igen
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2015. (III.26.) önkormányzati határozata

a közterület fenntartási munkákra beérkezett ajánlat ügyében
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület fenntartási
munkákra beérkezett árajánlat alapján az AGROFAUNA Bt-t (8052 Fehérvárcsurgó,
Ifjúság u. 8.) bízza meg a munkák ellátására az ajánlatában foglalt 156.800.-Ft (ÁFA
nélkül) alkalmankénti fűnyírási árral.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatban szereplő feltételekkel
a csatolt vállalkozási szerződés aláírására.
------------------------------------
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c) Falugondnoki pályázat benyújtásának lehetősége ügyében tájékoztatás
Marics József polgármester
Április közepétől lehet a falugondnoki állásra pályázni. A számítások szerint a támogatási
összegekből meg lehetne oldani a falugondnoki ellátást. Problémát jelent a gondnok
személye. Bakonykútiban egyelőre nem talált megfelelő személyt. A gyermekek szállításánál
megoldást jelenthet a Volánnal történő szerződés megkötése is. Kéri a képviselőket,
gondolkodjanak el a lehetőségeken. Bakonykúti minden pályázati feltételnek megfelel, csak
a személyi feltételt kellene biztosítani.
d) A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2015. évi
ellenőrzés munkatervéről.
Parajdi Cecília jegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testületet a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével
kapcsolatos 2015.ellenőrzés munkatervéről.
Marics József polgármester
Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.
A Képviselő-testület a tájékoztató tudomásulvételére elfogadására tett polgármesteri
javaslatot - 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2015. (III.26.) önkormányzati határozata
a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2015.ellenőrzés
munkatervéről.
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi
a jegyző tájékoztatása alapján a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével
kapcsolatos 2015.ellenőrzés munkatervét.
---------------------------e) Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatáról szóló tájékoztatás

tárgyában
Takács János biz . elnök:
Elmondja, hogy képviselőknek megválasztásuk után harminc nappal, illetve évente január
01-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük, önmaguk és a közös
háztartásban élő családtagjaik részéről is. A vagyonnyilatkozatok elkészültek, az Ügyrendi
Bizottság átvette azokat.
Marics József polgármester
Kéri a képviselőket a tájékoztatás tudomásulvételére.
A Képviselő-testület az adónyilatkozatról szóló tájékoztatás ügyében – 5 igen szavazattal –
egyhangúlag - ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2015. (III.26.) önkormányzati határozata
az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatáról szóló tájékoztatás tárgyában
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati
képviselők adónyilatkozatáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi és elfogadja.
-----------------------Takács János képviselő
Bejelenti lemondását önkormányzati képviselői mandátumáról 2015. március 26. napjának
24 órai hatályával.
Marics József polgármester
Sajnálja a képviselő lemondását, megköszöni eddigi munkáját és kéri a jegyzőt, hogy a Helyi
Választási Bizottságot értesítse a képviselői mandátum megüresedéséről.
Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, majd
az ülést bezárta.

K. m. f.
Marics József
polgármester

Parajdi Cecília
jegyző

