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Marics József polgármester:
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület
ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő testületi tag jelen
van, Horváth István képviselő igazoltan van távol. 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 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2016. (IX.16.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 16-i
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
- a polgármester előterjesztésében
2) Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet elfogadására – a jegyző
előterjesztésében
3) Javaslat a vízi közmű 2017-2031. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására – a
polgármester előterjesztésében
4) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2017. évi
fordulójához történő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében
5) A Polgármesteri hivatal épületének tetőcseréjére benyújtott árajánlatok elbírálása
- a polgármester előterjesztésében
6) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
7) Egyebek
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Napirendek tárgyalása

1) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról - a polgármester előterjesztésében

I.

félévi

Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az első féléves teljesítés nem érte el
az 50%-ot. A kiadásoknál a fizetős feladatok többnyire az év második felére tolódnak,
megemlítette a fűnyírás költségét, rendezvények kiadásait. Az idei évben a három
függőben levő pályázat miatt megpróbáltak spórolni. A bevételek teljesítése a
tervezettnek megfelelően alakult, kicsit több is a vártnál, de ez adódhat abból, hogy
az adó befizetését a lakosok egy része márciusban egész évre teljesíti. Jelenleg az
önkormányzat számláján hozzávetőlegesen 17 millió forint van, ehhez még hozzájön
az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása, ami 3 millió
forint, ez azt jelenti, hogy ha az önkormányzat a beadott pályázatokat megnyeri,
azokat teljes biztonsággal meg tudja valósítani. Kérte, a képviselőket, hogy aki a
beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2016. (IX.16.) önkormányzati határozata
a 2016. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés I.
félévi végrehajtását 17.523.394,- Ft bevétellel és 4.798.495,- Ft kiadással elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
--------------------------------------------------------2) Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet elfogadására – a jegyző
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a kormányhivataltól érkezett törvényességi felhívásnak kell a
rendeletalkotással eleget tenni. Bakonykútinak nem volt helyi népszavazásról
rendelete, mert a 2011-es törvénymódosításig elegendő volt a falugyűlés megtartása.
A rendeletben azt kell meghatározni, hogy a település választópolgárainak hány
százaléka kezdeményezhet helyi népszavazást. Kérte, hogy amennyiben
egyetértenek a javasolt 25%-os részvétel meghatározásával, szavazatukkal jelezzék.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (IX.20.) önkormányzati rendelete
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve
3) Javaslat a vízi közmű 2017-2031. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására –
a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Megemlítette, hogy a DRV Zrt. a gördülő fejlesztési tervet az eszközhasználati díj
mértékéhez igazította, hiszen pályázati forrásokról egyelőre nincs tudomása. A
lehetőségekhez képest próbálnak fejleszteni. A vízi közmű biztonságos működése az
elsődleges cél. Megkérdezte, van-e hozzászólás, észrevétel. Mivel nem volt
hozzászólás, kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a gördülő fejlesztési
tervet, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2016. (IX.16.) önkormányzati határozata
a vízmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról és a DRV
meghatalmazásáról
1) Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-23153-1-00100-14 MEKH kóddal rendelkező 169. sorszámú Bakonykúti községi vízmű
Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.
§ szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031 időszakra elkészített
Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
2) Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-23153-1-00100-14 MEKH kóddal rendelkező 169. sorszámú Bakonykúti községi vízmű
Ellátásért Felelőse felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés
tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t
hatalmazza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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4) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2017. évi
fordulójához történő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Tudatta képviselőkkel, hogy a 2016. évben 4 fő kezdte meg felsőoktatási
tanulmányait. Ennek tudatában javasolta, hogy a csatlakozzanak a Bursa Hungarica
Felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz. Ismertette a pályázat sajátosságait, az odaítélés
szempontjait, és hozzátette, hogy ez az ösztöndíj könnyíti a felsőoktatásban tanuló
diákok anyagi terheit. Kérte, hogy aki egyetért az ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozással, szavazatával jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2016. (IX.16.) önkormányzati határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való
csatlakozásról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2017. évi fordulójához, és
felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2016. október 3.
Felelős: polgármester
5) A Polgármesteri hivatal épületének tetőcseréjére benyújtott árajánlatok
elbírálása - a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Emlékeztetett arra, hogy tetőcserére a kamatmentes hitelt 3 millió forintot az
önkormányzat megkapta. A szerződést minél hamarabb meg kell kötni a
vállalkozóval. Négy árajánlat érkezett Horváth István képviselővel átnézték és
megbeszélték az árajánlatokat, mindegyiket korrektnek találták, de az egyéni
vállalkozó Suralik Zsolt és Prém Tamás ajánlata között kellene dönteni, mert az ő
ajánlatuk kedvezőbb.
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester
Bejelentette, hogy személyes érintettség miatt az árajánlatok elbírálásában nem
kíván részt venni, kéri a szavazásból való kizárását.
Marics József polgármester:
Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják Szalmási Tamásné
szavazásból való kizárására vonatkozóan, kézfelemeléssel jelezzék.

kérését

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2016. (IX.16.) önkormányzati határozata
Szalmási Tamás Ferencné képviselő személyes érintettsége bejelentésének
ügyében
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szalmási Tamás Ferencné
képviselő személyes érintettségéről szóló bejelentését megtárgyalta és úgy döntött,
hogy a hivatal épületének tetőcseréjére benyújtott árajánlatok elbírálásával
kapcsolatos szavazásból kizárja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Marics József polgármester:
Ismertette a négy árajánlatot.
Hajdú Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy a Prém Tamás egyéni vállalkozó árajánlatában szereplő
megerősítés indokolt-e, mert ha igen, akkor azt az ajánlatot kell elfogadni.
Marics József polgármester:
A statikus szerint indokolt a megerősítés.
Hajdú Csaba képviselő
Úgy gondolta, hogy a tető nagysága, és a cserép súlya miatt elfogadható, a statikus
véleménye, mivel a jelenlegi palatető jóval kevesebb súlyú, mint a tervezett
cseréptető.
Marics József polgármester:
Egyetértett képviselőtársával a tető megerősítését illetően, az anyagi fedezet is
rendelkezésre áll. Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják, hogy Prém Tamás
egyéni vállalkozóval kösse meg a polgármesteri hivatal tetőcseréjére a vállalkozási
szerződést, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2016. (IX.16.) önkormányzati határozata
a Polgármesteri hivatal épületének tetőcseréjére benyújtott árajánlatok
elbírálásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri
hivatal épületének tetőcserjével kapcsolatos árajánlatokat és úgy döntött, hogy Prém
Tamás ev. (8046 Bakonykúti, Szabadság u. 8.) árajánlatát fogadja el 2.198.688,- Ft
+Áfa anyagköltséggel, 1.773.020,- Ft munkadíjért, a csatolt előterjesztésben foglalt
tartalommal. A veszélyes hulladék megsemmisítésének költsége 75,- Ft/kg + Áfa.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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6) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselőket, a Guttamási dolomitbánya környezetvédelmi
engedélyével kapcsolatos további fejleményekről. A beszámoló többi részéhez nem
kívánt hozzátenni.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2016. (IX.16.) 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
7) Egyebek
Marics József polgármester:
Megkérdezte a képviselőket, hogy az egyebek napirenden belül van-e valakinek
hozzászólása, kérdése.

Mivel több napirend, kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte az
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta.
K. m. f.

Marics József
polgármester

Kovács Edit
jegyző

