1

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31én megtartott nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:
Marics József
Horváth István
Kaufmann Jenő Antalné
Szalmási Tamás Ferencné
Távol vannak:
Hajdú Csaba

polgármester
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal:
Kovács Edit

jegyző

Marics József polgármester:
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület
ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő testületi tag jelen
van. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Elmondta, hogy
a meghívó és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek a
képviselőknek. Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e
hozzászólás, észrevétel. Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a
Képviselő-testületnek a meghívóban szereplő napirend elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2016. (V.31.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 31-i nyilvános
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

2
Napirend:
1. Beszámoló Bakonykúti Község közrendjének és közbiztonságának 2015.
évi helyzetéről - Kovács Zsolt r. alezredes, rendőrségi főtanácsos,
rendőrkapitány előterjesztésében
2. Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015.
évben végzett tűzvédelmi tevékenységéről – Benke Dávid Dénes tü. őrnagy,
tűzoltóparancsnok előterjesztésében
3. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységének átfogó
értékelése – a jegyző előterjesztésében
4. Javaslat
az
adósságkonszolidációban
nem
részesült
települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtására –
a polgármester előterjesztésében
5. Pályázat a Fejér Megyei Önkormányzatok fejlesztésének 2016. évi
támogatására – a polgármester előterjesztésében
6. Javaslat a DRV Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás elfogadására
– a polgármester előterjesztésében
7. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
8. Egyebek
-----------------------------------------------

Napirendek tárgyalása

1. Beszámoló Bakonykúti Község közrendjének és közbiztonságának 2015.
évi helyzetéről - Kovács Zsolt r. alezredes, rendőrségi főtanácsos,
rendőrkapitány előterjesztésében
Marics József polgármester:
Megkérdezte Kovács Zsolt r. alezredest, kívánja-e a beszámolót kiegészíteni.
Kovács Zsolt r. alezredes:
Az írásban megküldött beszámolóhoz nem kívánt hozzátenni. Elmondta, hogy az
alosztályon átszervezés történt. Megemlítette, hogy a határvédelem többletfeladatot
ró az alosztályra, de igyekeznek megoldani a problémát, hogy a települések ne
maradjanak ellátatlanok. Szerencse, hogy Bakonykúti, ahogy a beszámolóból is
látható, nem ad sok munkát a rendőrségnek.
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Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a lakosok megelégedésére szolgál, hogy tapasztalják a folyamatos
rendőri jelenlétet. A bűnügyi helyzet terén szerencsére nincs tennivaló. A közlekedési
szabályok betartatása viszont folyamatos feladat. Szerencsére baleset nem történt
még, de kérte, hogy segítsenek a sebesség- és súlykorlátozás betartatásában, mivel
a településre bejövő út mellett nincs járda, ráadásul a játszótér is ott van.
Horváth István képviselő megérkezett az ülésre, a képviselők száma 4 fő.
Kovács Zsolt r. alezredes:
Ígéretet tett arra, hogy alkalmanként traffipax felállításával, rendőri jelenléttel
próbálnak enyhíteni a problémán, de arra is felhívta a figyelmet, hogy az érintett
útszakaszon 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben és tapasztalataik szerint
ilyen helyeken gyakran előfordul a sebesség jelentős túllépése, amely esetén a
bírság összege is magas.
Horváth István képviselő:
Ajánlotta a képviselőknek, hogy a lakosság részére értesítőket küldjenek a várható
közúti ellenőrzésekről, feltüntetve a büntetés mértékét, amennyiben szabálysértést
követnek el, ezzel is visszatartva őket a szabálysértés elkövetésétől. A képviselők
elfogadták a javaslatot.
Marics József polgármester:
Megköszönte a rendőrség munkáját, és kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják
a Rendőr-főkapitányság beszámolóját, kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2016. (V.31.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolójának elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság
beszámolóját
Iszkaszentgyörgy
Község
közrendjének
és
közbiztonságának 2015. évi helyzetéről elfogadta.
-------------------------------2. Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015.
évben végzett tűzvédelmi tevékenységéről – Benke Dávid Dénes tü. őrnagy,
tűzoltóparancsnok előterjesztésében
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselőket, hogy Benke Dávid tü. őrnagy nem tud jelen lenni az
ülésen, de az ülés előtt tájékoztatta őt a megfelelő mennyiségű tűzivíz hiányával
kapcsolatos problémáról.
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Horváth István képviselő:
Felvetette, hogy lehetne a falunak építeni egy víztárolót.
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy régebben is felmerült már az építés ötlete, de minimum egy 50 m3es víztárolót kellene építeni, ami az akkori árajánlat szerint 27 millió forint lett volna.
Mivel továbbra is csak a vízminőség javítására vonatkozó fejlesztésekre van
pályázati lehetőség, forrás hiányában ezt az önkormányzat nem tudta megvalósítani.
Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a beszámolót, kézfelemeléssel
jelezzék.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2016. (V.31.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolójának
elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolóját a székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évben végzett tűzvédelmi tevékenységéről elfogadta.

3. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységének átfogó
értékelése – a jegyző előterjesztésében
Kovács Edit jegyző:
Röviden tájékoztatta a jelenlevőket a szociális ellátásban történt változásokról.
Marics József polgármester:
Kérte a képviselőket, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2016. (V.31.) önkormányzati határozata
az önkormányzat gyermekjóléti és gyámügyi feladatainak ellátásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
gyermekjóléti és gyámügyi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: jegyző
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4. Javaslat
az
adósságkonszolidációban
nem
részesült
települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtására –
a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy megjelent az adósságkonszolidációban nem részesült települések
pályázati kiírása. Bakonykúti esetében a pályázható összeg 2 950 000.- Ft. A
pályázat benyújtási határideje 2016. augusztus 31., de célszerűnek tartja, hogy a
pályázat még a nyári szabadságolások ideje előtt be legyen adva, hogy az esetleges
hiánypótlásokra legyen idő. Az előző évben is pályázott az önkormányzat, de akkor a
2000 főnél nagyobb települések élveztek előnyt, ezért Bakonykúti nem kapott
támogatást. Akkor új rendezési terv és helyi építési szabályzat elkészítésére
nyújtottak be pályázatot, de most ezt nem javasolja, mivel ezen a téren jelentős
jogszabályi változások vannak folyamatban. A pályázati kiírás szerint lehetőség van
az igazgatási feladatot ellátó önkormányzati épületek felújítására, ezért javasolta a
polgármesteri hivatal tetőcseréjét, ami a településkép szempontjából is kedvező
lenne. A beérkezett árajánlat szerint a beruházás költsége 5.163.000.-Ft +ÁFA lenne.
Javasolta, hogy a felújításhoz a támogatáson felüli részt saját forrásból, valamint a
Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alapjától igényelt visszatérítendő
támogatásból biztosítsák. Mivel más javaslat nem volt, kérte a képviselőket.
amennyiben egyetértenek a konszolidációs pályázat beadásával, kézfelemeléssel
jelezzék.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2016. (V.31.) önkormányzati határozata
az adósságkonszolidációban részt nem vett települések pályázata ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
önkormányzatokért felelős miniszter által, a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatására kiírt pályázatra.
A pályázati támogatás mértéke: 2.950.000.-Ft
A pályázati cél: a pályázati kiírás 1. d. pontja szerinti, igazgatási, valamint szociális
és egészségügyi feladatellátást szolgáló épület tetőfelújítása.
A felújítás várható (árajánlat szerinti) költsége: 5.163.000.-Ft +ÁFA.
A képviselő-testület a felújítás megvalósításához – a pályázat kedvező elbírálása
esetén – a támogatáson felüli költségeket a 2017. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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5. Pályázat a Fejér Megyei Önkormányzatok fejlesztésének 2016. évi
támogatására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a támogatás igénylésére azért van szükség, hogy a tetőfelújítás
mellett a közösségi házra benyújtott pályázatunkat is biztonsággal tudjuk
finanszírozni. Kérte, aki egyetért a fejlesztési támogatásra kiírt pályázat
benyújtásával, szavazatával jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2016. (V.31.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzatok fejlesztésének 2016. évi támogatására pályázat
benyújtásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Fejér
Megyei Önkormányzatok fejlesztésének 2016. évi támogatására kiírt pályázatra.
A pályázati támogatás mértéke: 3.000.000.-Ft
A pályázati cél: igazgatási, valamint szociális és egészségügyi feladatellátást
szolgáló épület tetőfelújítása.
A felújítás várható (árajánlat szerinti) költsége: 5.163.000.-Ft +ÁFA.
A képviselő-testület a felújítás megvalósításához – a pályázat kedvező elbírálása
esetén – a támogatáson felüli költségeket a 2016. évi költségvetéséből biztosítja.
---------------------------------------------6. Javaslat a DRV Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás elfogadására
– a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
A Drv Zrt. elküldte ajánlatát a vízi közmű vagyonnyilvántartás szolgáltatásról.
Véleménye szerint az ajánlat kedvező, kérte a képviselőket, a hatalmazzák fel az
ajánlat elfogadására és az együttműködési szerződés megkötésére.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2016. (V.31.) önkormányzati határozata
a DRV Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt-vel kötendő – a
Gördülő Fejlesztési Terv teljesítésével, a vagyonérték-nyilvántartás vezetésével
kapcsolatos –együttműködési megállapodást elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
---------------------------------------------7. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Az írásban kiküldött tájékoztatót kiegészítette azzal, hogy a főzőversenyre szóló
meghívók kiküldésre kerültek. A programmal kapcsolatban csak arra érkezett
javaslat, hogy gyerekeknek legyen valami külön játék lehetőség is, ezért egy népi
fajátékokból álló szolgáltatást rendelt meg. Kérte, hogy aki elfogadja a polgármester
beszámolóját, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2016. (V.31.) önkormányzati határozata
a polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előző ülés óta
végzett tevékenységéről, főbb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolóját
elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
---------------------------------------------8. Egyebek
a) A belső ellenőrzési feladatok ellátása
Kovács Edit jegyző:
Az előző ülésen már elfogadták a képviselők, hogy a belső ellenőrzési feladatok
elvégzésére árajánlatot kérjen. A Vincent Auditor Kft.- találta megfelelőnek, velük
javasolja a szerződéskötést a belső ellenőrzési munka elvégzésére. A közös hivatali
költségvetés tartalmazza a feladat elvégzésére a szükséges összeget.
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Szalmási Tamásné alpolgármester:
Meglátása szerint az ajánlatban szereplő árak korrektek.
Marics József polgármester:
Szavazásra tette fel a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló szerződés
elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2016. (V.31.) önkormányzati határozata
a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vincent Auditor Számviteli
Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2373 Dabas, Tavasz u. 3., adószám:13115214-2-13)
ajánlatát a 2016. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére elfogadja és
felhatalmazza a jegyzőt a szerződés aláírására.
A belső ellenőrzési tevékenység fedezete a közös hivatal 2016. évi költségvetésében
biztosított.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
----------------------------------------------

b) Kormányhivatal javaslata
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal körlevelet intézett a
települési önkormányzatok jegyzőinek, melyben javaslattal élnek az önkormányzatok
felé, hogy a vizsgálják felül a vagyonnyilvántartással kapcsolatos dokumentumaikat,
hogy összhangban legyenek a törvényi előírásokkal. Kérte, aki egyetért a
Kormányhivatal javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2016. (V.31.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának elfogadásáról
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/02/689-1/2016. sz. javaslatában foglaltakat, és megállapítja, hogy
a költségvetési beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal készült,
vagyonkimutatás a zárszámadási rendelet mellékleteként elfogadásra került.
Az ingatlanvagyon kataszter
folyamatosan történik.

vezetése

és

a

vagyonrendelet

aktualizálása

A vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályzatok ellenőrzéséről a képviselő-testület a
2016. évi belső ellenőrzési tevékenység keretében gondoskodik.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
----------------------------------------Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt,
majd az ülést bezárta.
K. m. f.

Marics József
polgármester

Kovács Edit
jegyző

