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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 28án megtartott nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:

Távol maradt:

Marics József
Horváth István
Hajdú Csaba
Halász Attila
Kaufmann Jenő Antalné

polgármester
alpolgármester (később érkezett)
képviselő
képviselő
képviselő

----

Tanácskozási joggal:
Kovács Edit

jegyző

Marics József polgármester:
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése
határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő testületi tag jelen van,
Horváth István alpolgármester később érkezik. Elmondta, hogy a meghívó és a
napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek. Mivel hozzászólás, észrevétel
nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a módosított napirend elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2018. (VI.28.) határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. június 28-i nyilvános
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1.) Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet módosítására – a jegyző
előterjesztésében
2.) Az utcabútorok festésére benyújtott árajánlatok megtárgyalása – a polgármester
előterjesztésében
3.) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
4.) Egyebek
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Napirendek tárgyalása
1.) Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet módosítására – a jegyző
előterjesztésében
Kovács Edit jegyző:
Ismertette a főépítészi tájékoztatásban foglaltakat, mely szerint a kötelező szakmai
konzultáció elmulasztása esetén nem írható elő településkép védelmi bírság. Mivel a
rendeletünk ezt az előírást tartalmazza, ezért szükséges annak módosítása az
előterjesztésben foglaltak szerint. A módosításra magasabb szintű jogszabállyal való
ütközés miatt kerül sor, ezért az egyébként kötelező egyeztetéseket nem kell
lefolytatni.
Marics József polgármester:
Kérte a képviselőket, hogy
kézfelemeléssel szavazzon.

aki

egyetért

az

előterjesztésben

foglaltakkal,

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (VII.5.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló
12/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve
---------------------------------------2.) Az utcabútorok festésére benyújtott árajánlatok megtárgyalása – a
polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
A festésre benyújtott árajánlatokkal kapcsolatban tájékoztatta a képviselőket, hogy
Huszár Tibor már több alkalommal festett Bakonykútiban. Látszólag Csizmadia Zsolt
ajánlata olcsóbb, de nála a munkadíj magasabb, az anyagköltség kevesebb, de csak
becsült összeggel szerepel. Mindkét ajánlattevővel bejárta a területet, Huszár Tibor
pontos felmérést végzett, javasolja az ő ajánlatának elfogadását. A korábban
elvégzett munka minősége is megfelelő volt.
Hajdú Csaba képviselő:
A festék minőségére vonatkozóan szeretne pontosabb információt kapni Huszár
Tibor esetében, mivel erről az ajánlatokban nem esik szó, pedig lényeges a tartósság
szempontjából.
Marics József polgármester:
Telefonos egyeztetés után elmondta, hogy Boróka festékcsaláddal dolgozik Huszár
Tibor.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a festésre benyújtott
árajánlatok közül Huszár Tibor megbízására vonatkozó javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2018. (VI.28.) határozata
az utcabútorok festésére benyújtott árajánlat kiválasztásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az utcabútorok festésére
benyújtott árajánlatok közül Huszár Tibor szobafestő, mázoló és tapétázó ajánlatát
fogadta el 483.025,- Ft munkadíj és 414.115,- Ft anyagköltséggel, mindösszesen
897.140,- Ft vállalási áron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
---------------------------------------3.) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
A közösségi ház építésével kapcsolatban tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a
tegnapi napon megérkezett a hiánypótlási felhívás a konzorciumi partnercseréhez
kapcsolódóan. Új árajánlatokat kell kérni az új partner nevére a változás miatt,
szakmai programot kell írni, igazolásokat csatolni. Az építési vállalkozónak is
rengeteg munkája van az ÉNGY-vel összefüggésben, ami július 1-től ismét változik,
ezért a költségvetést át kell nézni újra.
Hajdú Csaba képviselő:
Javasolta, hogy a lakosság részére kerüljön kiküldésre egy tájékoztató, amelyben
hangsúlyozzuk azt, hogy a beruházás Kaszti Tamás helyi vállalkozó kivitelezésében
folyik, aki segítségével, figyelmével a sikeres megvalósítást szolgálja. Mindezért
köszönetünket fejezzük ki Kaszti Tamásnak.
Horváth István alpolgármester az ülésre megérkezett, a Képviselő-testület
létszáma 5 főre emelkedett.
Marics József polgármester:
Ígéretet tett a tájékoztató elkészítésére és kiküldésére.
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Emlékeztetett arra, hogy a könyvtári ellátás biztosítása régóta probléma, de most az
EMMI Közgyűjteményi Főosztálya írásban hívta fel a figyelmet a feladat kötelező
jellegére. Egyelőre haladékot kért a közösségi ház elkészültéig, akkor lesznek meg a
tárgyi feltételek. Az alkalmazott kérdése is körvonalazódik, két könyvtáros
végzettségű személy is él a településen. A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárral
október 15-ig kell megkötni a szerződést, és a jövő évi költségvetésben áldozni kell a
feladatra.
Június 30-án családi grillparti megrendezésére kerül sor, melyre 11 csapat
jelentkezett, kb. 100 fő részvétele várható. Az idén nem lesz zsűrizés, a
rendezvényen résztvevő csapatok ajándéktárgyat kapnak Deák Ildikó felajánlásában.
Az önkormányzat költsége a gyermekek foglalkoztatása, ennek érdekében egy
ugráló várat és egy fagylaltpultot bérelünk tele fagyival. A költsége ennek 45 illetve
30 ezer forint, ezen felül műanyag evőeszközöket biztosítunk.
---------------------------------------4.) Egyebek
Halász Attila képviselő:
A fűnyírással kapcsolatban továbbra sem elégedett, javasolta, hogy az ISZKOM
Kft—vel vegyük fel a kapcsolatot.
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy korábbi években már megkerestük őket, de még árajánlatot sem
adtak. Az Agrofaunánál július 16-tól két hét leállás lesz, de utána Bakonykútiban
fognak kezdeni.
Halász Attila képviselő:
A patak karbantartásáról érdeklődött, véleménye szerint megelőzésképpen tisztítani
kellene.
Marics József polgármester:
Tájékoztatást adott arról, hogy régebben a Vértesaljai Vízi Társulat végezte ezt a
munkát, legutóbb az áradás után lett tisztítva. A gond akkor van, amikor még nincs
növényzet és a csapadék lemossa a földet. Jelen pillanatban az árok rendben van, 510 cm-re lehetne esetleg mélyíteni.
Halász Attila képviselő:
Felvetette még a Betlehem kérdését, hiszen a szervezést időben el kell kezdeni,
hogy karácsonyra a helyén legyen. Véleménye szerint a házikót több funkcióra is
alkalmassá lehetne tenni. Ez ügyben Varga Sándor szervezőnek kellene szólni.
Marics József polgármester:
Ígéretet tett arra, hogy a Betlehem elkészítése érdekében Varga Sándorral felveszi a
kapcsolatot.
---------------------------------------4
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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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