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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február
16-án megtartott nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:
Marics József
Szalmási Tamás Ferencné
Hajdú Csaba
Horváth István
Kaufmann Jenő Antalné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradt: -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 5 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 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (II.16.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. február 16-i nyilvános
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról,
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében

főbb

2) Javaslat az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos rendelet elfogadására – a
jegyző előterjesztésében
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3) Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról – a polgármester
előterjesztésében
4) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésére – a polgármester
előterjesztésében
5) Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet elfogadására –
a jegyző előterjesztésében
6) Beszámoló a társulások 2016. évi munkájáról – a polgármester előterjesztésében
7) Javaslat a gördülő fejlesztési terv előkészítésével a DRV Zrt. meghatalmazására
– a polgármester előterjesztésében
8) Javaslat az önkormányzat
előterjesztésében

Stratégiai

Ellenőrzési

Tervére

–

a

jegyző

9) Javaslat a fűnyírásra és karbantartásra benyújtott árajánlat elfogadására – a
polgármester előterjesztésében
10) Javaslat a játszótér bővítésére– a polgármester előterjesztésében
11) Egyebek

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

Napirendek tárgyalása
1) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
A polgármesteri beszámolót nem kívánta részletezni, azonban néhány kérdésnél
szükségét látta a kiegészítésnek. A polgármesteri hivatal tetőcseréje elkészült, de az
ár módosításra szorult, mert a munka megkezdése után derült ki, hogy a közösségi
helység nyílászárója felett nincs megfelelő áthidaló, amely miatt már eddig is
veszélyes volt a régi tartószerkezet. Ezt pótolni kellett és megerősíteni a
tartószerkezetet.
A másik információ, amit kiemelt, a honvédség lőtérhasználati rendjével kapcsolatos,
amely szerint a júliusi gyakorlat során hétvégén is lesz lövészet. Ezt szeretné a
honvédség más alkalmakra is kiterjeszteni, de erről még további megbeszélések
lesznek.
A településen a legsarkalatosabb probléma a szennyvíz begyűjtése. Röviden vázolta
a faluban előforduló egyedi gondokat, melyekre megoldást kell találni. Elmondta,
hogy az egyik megoldás az lehetne, amire a DRV tett javaslatot. Azoknál az
ingatlanoknál, ahol problémás az emésztő gödör megközelítése, a tulajdonos saját
költségén földbe ásott szennyvíz csővel kivezeti a telekhatárra, ahol egy
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csatlakozóval lehet a szippantós autónak rácsatlakozni. A másik lehetséges
megoldás, hogy az önkormányzat vásárol szennyvíztömlőt, hogy a szippantós
teherautónak ne kelljen az udvarokba beállni a begyűjtés alkalmával. Ezt a tömlőt
bárki az önkormányzattól kölcsön kérheti. Az önkormányzatnak ez kb. 400.000.-Ft
költséget jelentene.
Hajdú Csaba képviselő:
Véleménye szerint a DRV-nek szerződésben vállalt kötelessége, hogy a háztartási
szennyvíz elszállításához biztosítsa az eszközöket. Nem látja be, miért a falunak
kellene ekkora összeget kiadni azért, hogy a szolgáltató elvégezhesse a dolgát.
Marics József polgármester:
A szerződésben az is benne van, hogy az ügyfélnek is biztosítani kell a feltételeket
ahhoz, hogy a szennyvízgödröt a teherautó zavartalanul megközelíthesse.
Kaufmann Jenőné képviselő:
Elmondta, hogy a legtöbb háznál szűk a bejárat, az autó nehezen tudja
megközelíteni az emésztő gödröket, sok esetben kárt is okoz. Náluk a járda tört
össze a teherautó súlyától.
Marics József polgármester:
A DRV Zrt. már egy éve jelezte, hogy nekik jelentős többletköltséget okoz, hogy az
érintett ingatlanhoz a szippantó járművön kívül egy másik teherautóval egy
tartaléktömlőt kell kiszállítani.
Horváth István képviselő:
A régi építésű családi házaknál mindenhol az udvar végében ásták meg a derítő
gödröket, így ez gyakorlatban minden háztartásnál gondot okoz.
Marics József polgármester:
A problémát ebben az esetben az jelenti, hogy ha az önkormányzat megvenné a
csatlakozó csövet, sem tudnák, alkalmanként milyen járművel lehetne a házakhoz
kiszállítani, hiszen a DRV autójára nem tudják feltenni, mert nincs elég hely erre.
Hajdú Csaba képviselő:
Úgy vélte, a DRV a lakossággal akarja megfizettetni a munkájuk elvégzéséhez
szükséges eszközöket. Tisztességtelennek tartja, hogy a szolgáltatónak ennyire ki
legyenek szolgáltatva. Régen is a telkek hátsó traktusában voltak a szennyvízgödrök,
mégis meg tudták oldani a begyűjtést, volt hosszabbító cső is.
Marics József polgármester:
Véleménye szerint ez a probléma nemcsak a DRV levelében jelzett ingatlant érinti,
máshol is nehézséget okoz a szennyvízgödör megközelítése, ezért javasolja a tömlő
beszerzését, de azzal a feltétellel, hogy a DRV bármely Bakonykúti
ingatlantulajdonos kérésére ezzel oldja meg a szippantást, a tömlőt a helyszínre és
visszaszállítja az önkormányzat raktárába, gondoskodik a tömlő tisztításáról.
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Hajdú Csaba képviselő:
Úgy gondolta, ha Bakonykútiban levő kb. 100 ingatlan felénél szükség lenne erre a
megoldásra, akkor az önkormányzatnak a közösség érdekében ezt a költséget
vállalni kell. De feltételeinket a DRV-vel szerződésben is kell foglalni.
Marics József polgármester:
Megemlítette még, hogy lehetőség van - azokon a településeken, ahol nem
lehetséges a szennyvízhálózat kiépítése - pályázni házi szennyvíztisztító
kialakítására. Ez háztartásonként mintegy 800.000.- Ft költség lenne, ha
egyénenként építenék ki. Az önkormányzatnak most pályázati támogatáskén 155
millió forintot lehet igényelni 25%-os önrésszel. Az ingatlantulajdonosoknak csak a
25% önrészt, tehát 200.000.-Ft-ot kell befizetni eredményes pályázat esetén, plusz a
tervezési költséget, ami kb. 15.000.-Ft lehet. A pályázat beadásának feltétele, hogy
50 lakos igényelje a házi szennyvíztisztító kiépítését. A pályázathoz szükséges
tervezéshez és előkészítéshez a benyújtott költségvetési tervezetben a forrás be lett
tervezve. De a pályázat megvalósulásáig is meg kell oldani a szennyvíz begyűjtését.
Két döntést kell hozni a Képviselő-testületnek, az egyik a szennyvíz cső vásárlása, a
másik az egyedi szennyvízkezelésre beadandó pályázat kérdése. Kérte a
képviselőket, amennyiben elfogadják a szennyvíz hosszabbító cső megvásárlását,
kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (II.16.) önkormányzati határozata
szennyvíz szívótömlő beszerzéséről
Bakonykúti Község Önkormányzata megtárgyalta a Zasztó Kft. (8000 Kecskemét,
Búzavirág u. 63.) árajánlatát Arizona szívótömlő és tartozékai beszerzésére
vonatkozóan, és azt 356.400,- Ft + Áfa összegért elfogadja, az alábbi feltételekkel:
A beszerzést megelőzően az Önkormányzat a DRV Zrt-vel (8600 Siófok, Tanácsház
utca 7.) megállapodást köt a tömlő használatára vonatkozóan, melyben az
Önkormányzat vállalja a szívótömlő beszerzését és raktározását, a DRV Zrt. pedig
vállalja Bakonykúti településen valamennyi ingatlan tekintetében a szippantott
szennyvíz elszállítását, szükség esetén a raktárból a szívótömlő ki- és
visszaszállítását, tisztítását és fertőtlenítését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére, azt
követően a szívótömlő beszerzésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
------------------------------------------

4

5
Marics József polgármester:
Kérte a pályázat benyújtásához a képviselők felhatalmazását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (II.16.) önkormányzati határozata
egyedi szennyvízkezelésre vonatkozó pályázatról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Egyedi
szennyvízkelésre vonatkozó VP6-7.2.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásban
foglaltakat, és kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván a pályázaton, a
feltételek pontos ismeretében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a
pályázat részleteiről, szervezzen tájékoztató fórumokat a képviselő-testület és a
lakosság számára a témában.
Határidő: 2017. március 15.
Felelős: polgármester
---------------------------------------

Marics József polgármester:
A polgármesteri beszámoló többi részéhez nem kívánt hozzátenni, azt a képviselők
előzőleg megismerésre megkapták. Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló
elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (II.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
-----------------------------
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Hajdú Csaba képviselő távozott az ülésről, a képviselő-testület létszáma 4 fő.
2) Javaslat az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos rendelet elfogadására –
a jegyző előterjesztésében
Kovács Edit jegyző:
Elmondta, hogy az anyakönyvi rendelet is a jogharmonizációs program része. Az
eljárásrendet szabályozza, munkaidőn kívüli, hivatali helyiségen kívüli esküvők díját
és megtartásának a feltételeit. Felsorolta a rendelet változtatott pontjait, a módosított
összegeket, az anyakönyvvezető részére biztosított költségtérítés összegét.
Marics József polgármester:
Javasolta a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II. 20.)
önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat
részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve
----------------------------------------

3) Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy az önkormányzat átmeneti gazdálkodásában csak egy komolyabb
összeg került kifizetésre a polgármesteri hivatal tetőcseréjére, amit a 2016. évi
költségvetésbe tervezetek, de a munka befejezése áthúzódott 2017. évre. A munka
utolsó részlete február hónapban lett kifizetve, amikor a műszaki átadás megtörtént.
A többi kiadás a kötelező közüzemi és egyéb kötelezően kifizetendő számlák
kifizetése volt. Kérte, aki elfogadja az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (II.16.) önkormányzati határozata
az átmeneti gazdálkodásról
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
beszámolóját Bakonykúti Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról,
2017.01.01-től 2017.02.08-ig szólóan.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a beszedett bevételek és a teljesített
kiadások a 2017. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

4) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésére – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Emlékeztetett arra, hogy a költségvetési javaslatot a képviselők előzetesen
megismerésre megkapták. A szöveges előterjesztéshez annyit kíván hozzátenni,
hogy a tervezetbe minden lehetséges kiadást beterveztek, ami szóba jöhet, de az év
folyamán kell majd eldönteni, hogy mi lesz, ami megvalósítható. Néhány részletet
kiemelt a tervezetből: vízmű korszerűsítésre váratlan, nem várt esemény kapcsán,
egyedi szennyvízkezelési pályázatra, szennyvíz csatlakozócsőre elkülönített
összegek. A 2017. év folyamán minden településnek el kell készítenie egy
településképi kézikönyvet, melyre bruttó 2 millió forintot terveztek. Remélhetőleg a
települések erre fognak kapni kormányzati támogatást. Az Óvoda fenntartására
Bakonykúti részéről 1.800.000.- millió forintot terveztek. Az állami támogatás már
évek óta nem fedezi az óvodák működését, így az önkormányzatoknak kell kipótolni
a hiányzó tételeket. Az Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda költségei létszámarányosan
oszlanak meg Bakonykúti és Iszkaszentgyörgy között. Bakonykúti 5 fő után fizet
hozzájárulást.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel Bakonykúti 2017. évi
költségvetésének elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III.6.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

----------------------------------------
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5) Javaslat az egészségügyi alapellátási
elfogadására – a jegyző előterjesztésében

körzetekről

szóló

rendelet

Kovács Edit jegyző:
Az előterjesztéshez nem kívánt hozzáfűzni semmit, hiszen a rendelet szövege nem
változott, csak a kamarához, orvoshoz, védőnőhöz is el kellett elküldeni
véleményezésre, és ezt a tényt a rendelet szövegében rögzíteni.
Marics József polgármester:
Javasolta a képviselőknek a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (III.6.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve
----------------------------------------

6) Beszámoló a társulások
előterjesztésében

2016.

évi

munkájáról

–

a

polgármester

Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a társulások közül a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás beszámolóját írásban megkapták a képviselők. Röviden
megemlítette, milyen változások várhatók a hulladékgazdálkodás terén. A
Székesfehérvári Kistérségi Társulás beszámolójához hozzátette, hogy már csak az
orvosi ügyeletet látja el, a szociális ellátást az Iszkaszentgyörgyi Szociális Társulás
végzi, melynek az önkormányzat idei évtől tagja. Kérte a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (II.16.) önkormányzati határozata
a társulások munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
beszámolóját a társulások 2016. évi működéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
---------------------------------------8
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7) Javaslat a gördülő fejlesztési terv előkészítésével
meghatalmazására – a polgármester előterjesztésében

a

DRV

Zrt.

Marics József polgármester:
Elmondta, hogy az önkormányzat a vízmű tulajdonosa, így kötelezett a gördülő
fejlesztési terv elkészítésére. Az önkormányzatok az üzemeltetőt bízzák meg a terv
elkészítésével, hiszen a DRV rendelkezik ehhez megfelelő szakemberekkel. A
napirendi pontban arra vonatkozóan kell dönteni, hogy a Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési terv elkészítésével a DRV
Zrt-t bízza meg. Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a javaslattal,
kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (II.16.) önkormányzati határozata
gördülő fejlesztési terv elkészítéséről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-23153-1-001-00-14
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_401 Bakonykúti községi vízmű Ellátásért Felelőse
felhatalmazza a polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 11. § szerinti, a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok
elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

8) Javaslat az önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Tervére – a jegyző
előterjesztésében
Kovács Edit jegyző:
Annyit tett hozzá az előterjesztéshez, hogy a stratégiai ellenőrzési terv elkészítése az
önkormányzatok kötelező feladata. Ezt a tervet a belső ellenőrzéssel megbízott
Vincent Auditor Kft. készíti el. Előzetes felmérés és megbeszélés alapján készítették
el, az önkormányzat hatékony működése és a hibák kiküszöbölése az elérendő cél.
Marics József polgármester:
Javasolta a stratégiai ellenőrzési terv elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (II.16.) önkormányzati határozata
stratégiai ellenőrzési terv elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017-2020.
évre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét – a csatolt előterjesztés szerinti formában
és tartalommal – elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

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

9) Javaslat a fűnyírásra és karbantartásra benyújtott árajánlat elfogadására –
a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Emlékeztette a képviselőket, hogy évről-évre a település karbantartási munkáit az
Agrofauna Bt-vel végeztetik. 2017-től szeretné ezt a megbízást határozatlan időre
megkötni. Kevés az olyan cég, akik ilyen munkát vállalnak, vagy ha van, sokkal
nagyobb összegű árajánlatot adnak, mint az Agrofauna Bt. A vállalkozási
szerződésben rögzíteni kell az árváltoztatás feltételeit is. A megbízás április 15 –
október 31. közötti időszak fűnyírási munka és általános karbantartási munkák
elvégzésére szól.
Szalmási Tamásné alpolgármester:
Aggályosnak tartotta a határozatlan idejű szerződés megkötését a költségvetés
tervezése szempontjából.
Kovács Edit jegyző:
Megjegyezte, hogy a szerződésbe belefoglalták az áremelés feltételeit is, mely
szerint évente az önkormányzat költségvetésének elkészítése előtt 30 nappal lehet a
módosított vállalási árat a Képviselő-testületnek elfogadásra benyújtani. A szerződést
bármelyik fél felmondhatja 30 napos határidővel.
Marics József polgármester:
Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják az Agrofauna Bt. fűnyírási és általános
karbantartási munkák elvégzésére adott árajánlatát, kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017. (II.16.) önkormányzati határozata
az Agrofauna Bt. fűnyírási árajánlatának elfogadásáról
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Agrofauna Bt. (8052
Fehérvárcsurgó, Ifjúság u. 8.) fűnyírásra vonatkozó árajánlatát a csatolt előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alábbi vállalkozói szerződés
aláírására:
Vállalkozási szerződés
mely létrejött egyrészről a Bakonykúti Község Önkormányzata 8045 Bakonykúti,
Szabadság u. 41. (adósz: 15364579-2 -07 ) képviseletében: Marics József
polgármester, mint Megbízó, másrészről az Agrofauna Bt. ( székhely: 8052
Fehérvárcsurgó, Ifjúság u.8. adószám: 22080567-2-07), képviseli Kiss Károly
ügyvezető, mint Vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
1. A vállalkozási szerződés tárgya: Bakonykúti község belterületén 3.2 ha-on
fűnyírási munkák végzése 2017. április 15. és 2017. október 31. közötti
időszakban – a továbbiakban tárgyév április 15. és október 31. közötti időszakban
- hat alkalommal, a megbízóval egyeztetett időpontban.
2. A szerződés teljesítésének helye, ideje: Bakonykúti község teljes belterülete.
3. Megbízó a Vállalkozónak az 1. pontban körülírt fűnyírási munkáért alkalmanként
5,- Ft/m2 + ÁFA, a teljes 3.2 ha nyírásáért 160.000,- Ft + ÁFA díjat fizet.
4. Fizetési határidő: a teljesítésigazolást követően a Vállalkozó jogosult a 3. pontban
megjelölt díj egyösszegű számlájának benyújtására, melynek fizetési határideje a
számla keltét követő 8 naptári nap. Megbízó a számla ellenértékét banki
átutalással köteles kiegyenlíteni a Vállalkozó az ERSTE Bank Székesfehérvári
fiókjánál vezetett 11607003-03912500-07000009 számú számlájára.
5. Megbízó vállalja Vállalkozó részére minden, munkához kapcsolódó
adatszolgáltatás megtételét, konzultáció biztosítását. Megbízó részéről
egyeztetésre és a teljesítés igazolására jogosult: Marics József polgármester
tel: 30-690-07-06.
6. Jelen szerződés 2017. március 1. napjától érvényes és határozatlan időre
szól.
Jelen szerződést bármelyik fél felmondhatja, ennek tényét azonban írásban 30
nappal a felmondást megelőzően a másik érdekelt féllel közölnie kell.
7. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
irányadóak. A szerződés 3. pontjában foglalt díjtételeket a szerződő felek a
Vállalkozó árajánlata alapján közös megegyezéssel módosíthatják tárgy év
március 1-ig, melyre vonatkozó igényét Vállalkozó 30 nappal korábban, írásban
köteles jelezni.
8. A szerződő felek vitás kérdésekben elismerik a Székesfehérvári Törvényszék
illetékességét.
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Felek a szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették, és azt, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá.
Bakonykúti, 2017. február „….
………………………………………..
Megbízó

……………………………………
Vállalkozó

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
----------------------------------------------------A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2017. (II.16.) önkormányzati határozata
az Agrofauna Bt. általános karbantartási árajánlatának elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Agrofauna Bt. (8052
Fehérvárcsurgó, Ifjúság u. 8.) általános karbantartásra vonatkozó árajánlatát a
csatolt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alábbi vállalkozói szerződés
aláírására:
Vállalkozási szerződés
mely létrejött egyrészről a Bakonykúti Község Önkormányzata 8045 Bakonykúti,
Szabadság u. 41. (adósz: 15364579-2 -07 ) képviseletében: Marics József
polgármester, mint Megbizó, másrészről az Agrofauna Bt. ( székhely: 8052
Fehérvárcsurgó, Ifjúság u.8. adószám: 22080567-2-07), képviseli Kiss Károly
ügyvezető, mint Vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
1. A vállalkozási szerződés tárgya: Bakonykúti községben általános karbantartási
feladatok elvégzése egyedi megrendelések alapján.
2. A szerződés teljesítésének helye, ideje: Bakonykúti község teljes közigazgatási
területe.
3. Megbízó a Vállalkozónak az 1. pont szerinti karbantartási munkák megrendelése
esetén az alábbi díjakat fizeti:
3.1. Kézi segédmunka:
1.800,- Ft/óra + ÁFA
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3.2. Szállítási díj (kisteher 1,5 t):
250,- Ft/km + ÁFA
3.3. Ágdarálás (gépi):
14.000,- Ft/óra + ÁFA
3.4. Fakivágás, - nyesés (kivéve veszélyes fák): 12.000,- Ft/óra + ÁFA
3.5. Traktor használat
8.000,- Ft/óra + ÁFA
4. Fizetési határidő: a teljesítésigazolást követően a Vállalkozó jogosult a 3. pontban
megjelölt díj egyösszegű számlájának benyújtására, melynek fizetési határideje a
számla keltét követő 8 naptári nap. Megbízó a számla ellenértékét banki
átutalással köteles kiegyenlíteni a Vállalkozó az ERSTE Bank Székesfehérvári
fiókjánál vezetett 11607003-03912500-07000009 számú számlájára.
5. Megbízó vállalja Vállalkozó részére minden, munkához kapcsolódó
adatszolgáltatás megtételét, konzultáció biztosítását. Megbízó részéről
egyeztetésre és a teljesítés igazolására jogosult: Marics József polgármester
tel: 30-690-07-06.
6. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet megismerte, azt a feladat
meghatározásához szükséges mértékben feltárta, a munkavégzéshez szükséges
feltételekkel rendelkezik.
7. Jelen szerződés 2017. március 1. napjától érvényes és határozatlan időre
szól.
Jelen szerződést bármelyik fél felmondhatja, ennek tényét azonban írásban 30
nappal a felmondást megelőzően a másik érdekelt féllel közölnie kell.
8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
irányadóak. A szerződés 3. pontjában foglalt díjtételeket a szerződő felek a
Vállalkozó árajánlata alapján közös megegyezéssel módosíthatják tárgy év
március 1-ig, melyre vonatkozó igényét Vállalkozó 30 nappal korábban, írásban
köteles jelezni.
9. A szerződő felek vitás kérdésekben elismerik a Székesfehérvári Törvényszék
illetékességét.
Felek a szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették, és azt, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá.
Bakonykúti, 2017. február „….
………………………………………..
Megbízó

……………………………………
Vállalkozó

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
----------------------------------------
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10) Javaslat a játszótér bővítésére– a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a kisgyermekes családok részéről érkezett megkeresés, hogy a
játszótérre szeretnének homokozót kérni. Az árajánlatoknál fontos szempont volt,
hogy megfeleljen a szabványnak, lefedhető legyen. Az Acer Kft. árajánlata minden
követelménynek megfelel, tanúsítvánnyal rendelkezik. Javasolta az árajánlat
elfogadását és a homokozó megépíttetését.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017. (II.16.) önkormányzati határozata
homokozó építéséről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a homokozó
építésére benyújtott árajánlatokat, és az ACER Kft. (2462 Martonvásár, BajcsyZsilinszky u. 1.) árajánlatát fogadja el bruttó 288.932,- Ft áron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a homokozó építését
rendelje meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

---------------------------------------11) Egyebek
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a polgármesteri hivatal utcafronti ablakait és a bejárati ajtót szeretné
kicseréltetni, hiszen ez az utóbbi felújításnál nem történt meg. Eddig csak egy
árajánlatot kért tájékoztató jelleggel, mely szerint a várható költség 1 millió Ft körül
lenne. Ezt az ablak, ajtó cserét a költségvetésbe betervezték. Megkérdezte a
képviselőket, hogy szükségesnek tartják-e most a nyílászárók cseréjét vagy
halasszák későbbre a döntést.
Hováth István képviselő:
Véleménye szerint foglalkozni kell a témával, de csak akkor, ha már a benyújtott
pályázatok eredményét megtudják.
Marics József polgármester:
Megígérte, hogy későbbre halasztják a döntést, és kérte, akinek tudomása van olyan
szakemberről, aki tudna árajánlatot adni, tudassa vele. Megkérdezte, van-e még
valami, amit meg kell beszélni.
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Kovács Edit jegyző:
Az ASP bevezetéséhez kapcsolódó pályázat benyújtására kell meghatalmazást adni
Gáll Attila polgármesternek, mert a székhely önkormányzat nyújthatja be a
pályázatot.
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy 2018-tól kötelezővé tették az önkormányzatoknak a központi
nyilvántartási rendszer bevezetését. Ehhez kapcsolódóan adtak ki egy pályázatot,
mely segítséget ad az informatikai rendszer kiépítéséhez, eszközök beszerzéséhez,
képzéshez. Kérte a képviselők felhatalmazását Gáll Attila Iszkaszentgyörgy
polgármestere részére az ASP pályázat benyújtására.
A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal, a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2017. (II.16.) önkormányzati határozata
ASP pályázat benyújtásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a közös hivatal
székhelyének
feladatait
ellátó
Iszkaszentgyörgy
Község
Önkormányzat
polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony
létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
----------------------------------------

Kovács Edit jegyző:
Megkérte Kaufmann Jenőnét, tájékoztassa a Képviselő-testületet az Ügyrendi
Bizottság ülésén elhangzottakról.
Kaufmann Jenőné elnökhelyettes:
Tájékoztatta a testületet, hogy az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
megállapította, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden képviselő
határidőben eleget tett, a köztartozásmentes adatbázisban szerepelnek. Kérte a
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017. (II.16.) önkormányzati határozata
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az Ügyrendi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság beszámolóját elfogadta, mely szerint az
önkormányzati képviselők és bizottsági tagok vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségüknek határidőben eleget tettek, a köztartozásmentes adatbázisban
szerepelnek.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
-----------------------------------------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
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