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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 9én megtartott nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:

Távol maradt:

Marics József
Horváth István
Hajdú Csaba
Kaufmann Jenő Antalné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Halász Attila

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.
Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre
kerültek, az ülésről hangfelvétel készül. 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
20/2019. (V.9.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 9-i nyilvános
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1.) Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadására – a polgármester előterjesztésében
2.) Javaslat a 2018. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentés elfogadására – a
jegyző előterjesztésében
3.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységének átfogó értékelése
– a jegyző előterjesztésében
4.) Javaslat a Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelő” és „Orvosi eszköz”
alprogramra pályázat benyújtására – a polgármester előterjesztésében
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5.) Javaslat az Isztiméri Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elszámolásának
elfogadására – a polgármester előterjesztésében
6.) Javaslat a 2018. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
közszolgáltatás költségeiről szóló adatszolgáltatás 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.) Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
A költségvetési beszámolót a képviselők a kiküldött anyagból megismerhették.
Megállapította, hogy a költségvetés túlnyomó részben a tervezésnek megfelelően
alakult. A maradvány a közösségi házas pályázat miatt ekkora, hiszen a projekt
2018. évben indult, de csak a tetőcsere került megvalósításra. Megkérdezte, van-e
hozzászólás, kérdés a beszámolóval kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem
volt, megkérte a képviselőket, kézfelemeléssel szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/209. (V.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve
--------------------------------------2.) Javaslat a 2018. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentés elfogadására
– a jegyző előterjesztésében
Kovács Edit jegyző:
Az elmúlt évben adóellenőrzésre került sor, az iparűzési adók tekintetében. Tíz
vállalkozás adóbevallását ellenőrizte a belső ellenőrzéssel megbízott Vincent Auditor
Kft. Az adóalanyok két alkalommal lettek beidézve az önkormányzathoz, ahol a kft.
adószakértője vizsgálta a bemutatott iratokat. Néhány apró hiányosságra hívta fel a
figyelmet, de általánosságban elmondható, hogy az adóbevallások, bevallásokkal
kapcsolatos tennivalók rendben, szabályszerűen történnek. Jó az adózási fegyelem.
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Marics József polgármester:
Kérte, aki elfogadja a belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2019. (V.9.) önkormányzati határozata
21/2019. (V.9.) határozata
a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzésről
szóló beszámolót – az abban foglalt megállapításokkal együtt - elfogadja és felkéri a
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: jegyző
--------------------------------------3.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységének átfogó
értékelése – a jegyző előterjesztésében
Marics József polgármester:
A beszámoló egésze az Iszkaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény
2018. évi munkájáról ad áttekintést, melyben kitér Bakonykútira vonatkozó feladatok
ellátására is.
Kovács Edit jegyző:
A beszámoló két részből áll, az első rész az alapszolgáltatás tevékenységeit
részletezi, a második rész pedig az önkormányzat szociális rendeletben
meghatározott feladatainak végrehajtásáról számol be. Általánosságban elmondható,
hogy Bakonykútiban különösebb probléma ezen a területen nincs, 2 családnál kellett
a családsegítőnek beavatkozni, ami a hivatalt is érintette más területen.
Marics József polgármester:
Kérte a képviselőket, aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2019. (V.9.) önkormányzati határozata
az önkormányzat gyermekjóléti és gyámügyi feladatainak ellátásáról

3

4
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
gyermekjóléti és gyámügyi feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: jegyző
--------------------------------------4.) Javaslat a Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelő” és „Orvosi
eszköz”
alprogramra
pályázat
benyújtására
–
a
polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Emlékeztette a képviselőket, hogy a tavasz folyamán részt vett egy tájékoztatón,
amely a Magyar Falu program ismertetéséről szólt. Ezután a tájékoztató után
egyeztetési tárgyalások voltak a települések polgármestereivel, melyen mindenki
elmondhatta az igényeit, mit szeretne a Magyar Falu Program keretében
megvalósítani. A háziorvosi, védőnői szoba kialakítására szerettük volna beadni
pályázatunkat, de a további egyeztetések során kiderült, hogy meg kellene
terveztetni akkor is, ha végül nem lesz építési engedély köteles az átalakítás. Ez
nagyon sokba kerülne, és nem biztos, hogy elnyernénk a támogatást. Átgondolva a
lehetőségeket, észszerűbb lenne a meglévő helyiséget most úgy berendezni, hogy
alkalmas legyen orvosi rendelőnek és védőnői szobának, a következő évben pedig
önerőből is ki tud alakítani az önkormányzat egy külön álló védőnői szobát. Orvosi
eszközök vásárlására 3 millió forintig lehet pályázni. A doktornő és a védőnő az
eszközigényét átadta, az összeg összesen bruttó 1 955 000.-Ft. Erre az
eszközbeszerzésre kellene pályázatot benyújtani, melyet a Rextra Kereskedelmi Kft.
el is készítene.
Hajdú Csaba képviselő:
Javasolta, hogy a pályázati keretösszeget célozzuk meg az eszközök tekintetében,
ami 3 millió forint.
Marics József polgármester:
Ebben az esetben kérni fogja a háziorvost és a védőnőt, hogy egészítsék ki az
eszközök listáját és kérni fog egy módosított árajánlatot, amit a pályázathoz be
tudunk nyújtani. Kérte a képviselők szavazatát, először arra vonatkozóan, hogy a
védőnői szoba kialakítására most nem nyújtsunk be pályázatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2019. (V.9.) önkormányzati határozata
a Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelő” alprogramra pályázat
benyújtásáról
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu
Program keretében „Orvosi rendelő” alprogramján belül a meglévő többcélú
(háziorvosi, védőnői rendelő) bővítésére, védőnői szoba kialakítása tevékenységre
vonatkozó pályázati lehetőséget és úgy dönt, hogy a feladatra pályázatot nem kíván
benyújtani.
Határidő: 2019.05.26.
Felelős: polgármester
--------------------------------------Marics József polgármester:
A megbeszéltek szerint szavazásra bocsátotta az orvosi eszközök beszerzésére
vonatkozóan pályázat benyújtását 3.000.000,- Ft összeghatárig.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019. (V.9.) önkormányzati határozata
a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” alprogramra pályázat
benyújtásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar
Falu Program keretében „Orvosi eszköz” alprogramján belül a háziorvosi és védőnői
feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére 3.000.000,- Ft összeghatárig.
A Képviselőtestület a Rextra Kereskedelmi Kft-t (8000 Székesfehérvár, Palotai út 8.)
bízza meg a pályázat elkészítésével és benyújtásával.
Határidő: 2019.05.26.
Felelős: polgármester
--------------------------------------5.) Javaslat az Isztiméri Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr
elszámolásának elfogadására – a polgármester előterjesztésében

Egyesület

Marics József polgármester:
Az Isztiméri Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elküldte elszámolását a 2018.
évi támogatásról. Az egyesülettel jó az együttműködés, mindig rendelkezésre állnak.
Megkérdezte, van e kérdés vélemény, a beszámolóval kapcsolatban. Mivel kérdés,
hozzászólás nem volt, kérte a szavazást a beszámoló elfogadására.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2019. (V.9.) önkormányzati határozata
az Isztiméri Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elszámolásának
elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Isztiméri
Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elszámolására vonatkozó előterjesztést és
az elszámolást elfogadja a csatolt előterjesztés szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

6.) Javaslat a 2018. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
közszolgáltatás költségeiről szóló adatszolgáltatás elfogadására – a
polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a DRV Zrt. megküldte a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésének költségelszámolását.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte az elszámolás elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2019. (V.9.) önkormányzati határozata
a nem közművel összegyűjtött szennyvíz 2018. évi elszámolásának
elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás költségeinek elszámolását
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
---------------------------------------
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7.) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
A közösségi házas pályázattal kapcsolatban tájékoztatott a megtett intézkedésekről.
A Magyar Falu Programban a művelődésszervezői munkabérre beadott pályázatot
befogadták, a hiánypótlást teljesítettük.
Kérte a képviselőket, aki elfogadja a polgármesteri beszámolót, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2019. (V.9.) önkormányzati határozata
a polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
--------------------------------------8.) Egyebek
Marics József polgármester:
Emlékeztetett arra, hogy Bakonykúti csatlakozott Zirc és Bakonybél együttműködési
felhívásához, melynek célja a Bakony turisztikai célú fejlesztése. Az együttműködési
megállapodást megkapta az önkormányzat, tartalmát az előzetesen benyújtott
tervezetből már megismerhették a képviselők. Kapcsolattartóként Mészáros Imolát
jelölte meg. A Képviselő-testület elfogadó határozatával lehet a Polgármesternek az
együttműködési megállapodást aláírni. Kérte a szavazást az együttműködési
megállapodás elfogadásának kérdésében.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2019. (V.9.) önkormányzati határozata
turisztikai együttműködési ajánlat elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bakony” turisztikai márka
létrehozására, az
egységes
megjelenésre,
közös
turisztikai projektek
megvalósítására
vonatkozóan
kötendő
együttműködési
megállapodásban
foglaltakkal egyetért, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
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Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
--------------------------------------Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte az ülésen
való részvételt, majd az ülést bezárta.
K. m. f.

Marics József
polgármester

Kovács Edit
jegyző
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