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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október
3-án megtartott rendkívüli, 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
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 5 fő testületi tag jelen van.
Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre
kerültek. 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
58/2019. (10.03.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 3-i rendkívüli,
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1) Javaslat a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztására – a jegyző
előterjesztésében
2) Egyebek
-----------------------------------------------------------
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Napirendek tárgyalása

1) Javaslat a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztására – a
jegyző előterjesztésében
Kovács Edit jegyző:
Emlékeztetett arra, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztása határidőben megtörtént, azonban összeférhetetlenség miatt
valamennyi póttag megbízatása megszűnik, ezért újabb póttagok választása
szükséges.
Marics József polgármester:
Javasolta a HVB póttagjának megválasztani Deák Ildikót és Varga Jánosné Győrffy
Elzát a határozati javaslatban foglaltak szerint.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2019. (10.03.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Bakonykúti
Község
Helyi
Választási
Bizottság
alábbi
póttagjainak
megbízatása
összeférhetetlenség miatt megszűnt:
Pusztay Krisztián Bakonykúti, Gagarin u.
Halászné Böde Anita Bakonykúti, Szabadság u. 30.
Bubla László Gézáné Bakonykúti, Ady u. 11.
A Képviselő-testület Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottság póttagjának
-

Deák Ildikó Bakonykúti, Szabadság u. 33.
Varga Jánosné Győrffy Elza Bakonykúti, Gagarin u. 7.

sz. alatti lakosokat választja meg.
Felelős: jegyző, HVI vezető
Határidő. 2019. október 12.
-----------------------------------------------------------
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2) Egyebek
a) Az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Szociális Szövetkezet kérelme
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a Összefogás az Egyenlő Esélyekért Szociális szövetkezet elnöke
kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy lépjen be tagként a szövetkezetbe. Erre
jogszabályi változás miatt van szükség. Az alapszabályt megkaptuk, azonban azt
javasolja, hogy a testület azonnal ne döntsön a kérdésben, hiszen a szövetkezet
működéséről kevés információ áll rendelkezésünkre. Javaslata, hogy a jegyző kérje
be az üzleti tervet, amiből kiderülhet, hogy Bakonykúti területén milyen tervei vannak
a szervezetnek. Szükség van a legutolsó mérlegre is, valamint a NAV nemleges
igazolására az adótartozás tekintetében, hiszen egy esetleges tartozás az
önkormányzat pályázati lehetőségeire is kihat. Javaslata, hogy a 30 napnál nem
régebbi cégkivonatot is kérjük, s mindezek ismeretében a következő testület döntsön
majd. Kérte a képviselők szavazatát az ügyben.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2019. (10.03.) önkormányzati határozata
az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Szociális Szövetkezet kérelméről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Összefogás
az Egyenlő Esélyekért Szociális Szövetkezet (3729 Serényfalva, Petőfi S. út 3.)
kérelmét és a csatlakozásra vonatkozó döntést – az alakuló ülést követő ülésig elnapolja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megalapozott döntéshozatalhoz
szükséges üzleti tervet, a 2018. évi mérleget, a köztartozás-mentességre vonatkozó
NAV igazolást és a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot kérje be, és a
csatlakozással kapcsolatos határozati javaslatot készítse elő.
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: jegyző

b) Javaslat a közterületek tisztántartására
Marics József polgármester:
Rámutatott, hogy a hivatalsegéd munkaköre a Közösségi Ház átadásával kibővül,
ennek ellentételezéseként a közterületen történő munkavégzést törölni kellene a
munkaköri leírásából. Mivel azonban ősszel sok a lehullott levél, ezért a jelenlegi
temetőgondnok feladatkörébe kerülne ezek összetakarítása az adventi időszakban a
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közterületek rendben tartása. Így, november 1-től két hónap határozott időre napi 2
órás munkaszerződést kötnénk vele a minimálbér figyelembe vételével. Ebbe a
díjazásba beépülne a temetőgondnoki feladatok ellátásáért kapott 7.000,- Ft is.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2019. (10.03.) önkormányzati határozata
a közterületek gondozására vonatkozó megbízási
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közterületek
tisztántartására és a temetőgondnoki feladatok ellátására napi 2 órára vonatkozó
munkaszerződést köt Kovács Sándor Bakonykúti, Petőfi u. 8. sz. alatti lakossal 2019.
november 1. – 2019. december 31-ig terjedő időtartamra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
c) Tájékoztatás pályázatokkal kapcsolatban.
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Közösségi Házra az Önkormányzat a
használatba vételi engedélyt megkapta, ezzel együtt az összes, pályázatban
szereplő megrendelést leadta. Ezt követően 2019. november 30-ig a pályázati
támogatással el lehet számolni.
Az orvosi eszköz beszerzésére irányuló pályázat keretében a megrendelések
leadása megtörtént, a bútorok egy része már meg is érkezett. A határidőre történő
elszámolás itt is biztosított.
A temető fejlesztésére vonatkozó pályázat befogadásra került, továbbá 20 millió
forint támogatási igényt nyújtottunk be a polgármesteri hivatal felújítására.
Az ülés végén megköszönte a képviselők és a jegyzők munkáját, a választáson
indulóknak sok sikert kívánt.
-------------------------------------------------------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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