
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének 2021. augusztus 26-án
8.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza
                         8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.

Jelen vannak: 
Marics József polgármester
Mészáros Imola alpolgármester
Hajdú Csaba képviselő
Varga Sándor képviselő

Távolmaradt: 
Pusztay Krisztián képviselő

Tanácskozási joggal meghívott: 
Kovács Edit jegyző

I.

Napirend előtti esemény

Marics József polgármester:
Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, az ülést megnyitotta. Megállapította,
hogy  az  ülés  határozatképes,  tekintettel  arra,  hogy  a  megválasztott  5  fő
képviselőből4 fő az ülésen jelen van, Pusztay Krisztián képviselő kimentését kérte.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 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
30/2021. (VIII.26.) határozata

az ülés napirendjének elfogadásáról

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2021.  augusztus  26-i
rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1) Javaslat  a  2022-2036.  évi  gördülő  fejlesztési  terv  elfogadására  –  a
polgármester előterjesztésében



2) Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet-tervezetének véleményezése - a
jegyző előterjesztésében

3) Javaslat  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  ösztöndíj  pályázat  2022.  évi
fordulójához történő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében

4) Polgármesteri  tájékoztató  az  előző  ülés  óta  végzett  munkáról,  főbb
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében

5) Egyebek
---------------------------------------

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1) Javaslat  a  2022-2036.  évi  gördülő  fejlesztési  terv  elfogadására –  a
polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:
A DRV javaslata megérkezett a gördülő fejlesztési tervre vonatkozóan, első körben
bruttó  4,5  millió  forintos  kútrekonstrukciós tétel  került  betervezésre,  de  tisztázták,
hogy az önkormányzatnak erre nincs fedezete, valamint nem feltétlenül szükséges a
következő évben elvégezni ezt a munkát.  A módosított  tervben ez nem szerepel,
csak az eszközhasználati díj  erejéig került betervezésre költség. Idén még ki lesz
cserélve a vízmű gépház és a patak közötti azbeszt cső.

Hajdú Csaba képviselő:
Arról érdeklődött, hogy hol tart a hidroglóbusz ügye.

Marics József polgármester:
Elmondta,  hogy az  országgyűlési  képviselővel  folyamatosan  egyeztet  az  ügyben,
illetve  a  honvédelmi  miniszter  kabinetfőnökével,  akinek  a  tájékoztatása  szerint  a
Belügyminisztérium önkormányzati  államtitkárához kell  továbbítani  a vízművünkkel
kapcsolatos műszaki probléma leírását. A 130 milliós becsült költség csak a glóbusz
tervezését  és  megépítését,  valamint  a  Szabadság  és  Gagarin  utcai  vízvezeték
összekötését tartalmazza, egyéb vezetékcserét nem tartalmaz.
Mivel  más  kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el,  kérte  a  gördülő  fejlesztési  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
31/2021. (VIII.26.) határozata

a DRV_V_401_Bakonykúti kódszámú viziközmű rendszerre vonatkozó gördülő
fejlesztési terv elfogadásáról

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő Testülete, mint a  11-23153-1-001-
01-15  MEKH kóddal  rendelkező  DRV_V_401_Bakonykúti  községi  vízmű  ellátásért
felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi  CCIX. törvény 11. § szerint  a
Dunántúli  Regionális  Vízmű Zrt.  által  a  2022-2036.  időszakra  elkészített  Gördülő
Fejlesztési  Terv  felújítási-pótlási  és  beruházási  tervrészét  elfogadja  és  a  Gördülő
Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-
től megrendeli. 

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen
nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles
eljárni  a  2011.  évi  CCIX.  törvény ide vonatkozó szabályozásai  szerint.  A gördülő
fejlesztési  terv  beruházási  tervrészének  ellátásért  felelős  által  kezdeményezett
módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester 

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

2) Iszkaszentgyörgy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a
személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról  szóló  rendelet-tervezetének
véleményezése - a jegyző előterjesztésében

Kovács Edit jegyző:
Ismertette a törvényességi felhívásban és a rendelet-tervezetben foglaltakat, amely a
társulás tagjainak felsorolásával  bővül,  az étkezési  térítési  díjakat  kell  a  szállítási
díjjal együtt szerepeltetni, az elfogyasztás helye szerint differenciálni. Tájékoztatásul
elmondta,  hogy  a  rendeletet  Iszkaszentgyörgy  önkormányzatának  kell  majd
elfogadnia, Bakonykúti véleményezési jogával élhet.

Marics József polgármester:
Kérte  a  képviselőket,  hogy  amennyiben  egyetértenek  a  határozati  javaslatban
foglaltakkal, szavazatukkal jelezzék.

A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
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32/2021. (VIII.26.) határozata
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet-tervezete
véleményezéséről

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgy Község
Önkormányzat  Képviselő-testületének  „a  személyes  gondoskodást  nyújtó
ellátásokról”  szóló  rendelet  tervezetével  (a  továbbiakban:  rendelet  tervezet)
kapcsolatban az alábbi döntést hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi Szociális
Intézményi  Társulás  Társulási  Megállapodása  V.  fejezet  19.  pontja  alapján
előkészített  rendelet  tervezet  megismerte,  az  abban  foglaltakkal  egyetért,
elfogadásra javasolja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

3) Javaslat  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  ösztöndíj  pályázat  2022.  évi
fordulójához történő csatlakozásra– a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:
Emlékeztetett  arra,  hogy az elmúlt  két évben már csatlakozott  a testület  a Bursa
Hungarica  ösztöndíj  pályázathoz,  első  évben  2  fő,  jelenleg  1  fő  részesül  a
támogatásban. Az idei pályázat még nem került kiírásra, de csatlakozási szándék
esetén  szükség  lesz  egy  nyilatkozat  aláírására.  Ehhez  kérte  a  képviselők
támogatását.

A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2021. (VIII.26.) határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való
csatlakozásról 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási  Önkormányzati  ösztöndíj  pályázat  2022.  évi  fordulójához,  és
felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására. 

A Képviselő-testület  pályázati  eljárással  összefüggő feladatok ellátására a jegyzőt
felkéri.

A pályázatok elbírálását a képviselő-testület végzi el és hozza meg a döntést.
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A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 50 ezer forintot biztosít a pályázati
önrész fedezetére.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet
előkészítése során fentieket vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

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

4) Polgármesteri  tájékoztató  az  előző  ülés  óta  végzett  munkáról,  főbb
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:
A beszámoló kapcsán a lőtéren várható fokozottabb katonai tevékenységekre hívta
fel külön a figyelmet. Kérte a tájékoztató elfogadását.

A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2021. (VIII.26.) 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

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

5) Egyebek

Marics József polgármester:
A korábbi ülésen szóba került már a Bakonykúti,  Szabadság utca végén található
faszobor áthelyezésének kérdése, valamint az önkormányzati épületben elvégzendő
javítási munkák, melyekre árajánlatot kért és kapott Krausz Balázs vállalkozótól. A
közösségi  helyiség  ajtajának  kívülről  zárhatóvá  tétele,  a  kéztörlő  felszerelése  a
mosdóban, valamint a szennyvízakna befedése szerepel a javítási  munkák között.
Ezeknek a munkáknak a fedezete a 2021. évi  költségvetésben biztosított,  kérte a
képviselők  szavazatát  az  árajánlatok  elfogadásáról.  Elsőként  a  fa  szobor
áthelyezésére, majd a javítási munkák elvégzésére vonatkozó árajánlatot bocsátotta
szavazásra. 
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A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2021. (VIII.26.) határozata

a Szabadság utca végén található fa szobor áthelyezésére vonatkozó árajánlat
elfogadásáról

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szabadság  utca  végén
található fa szobor áthelyezésére vonatkozóan Krausz Balázs e.v.  (8045 Isztimér,
Köztársaság út 13.) árajánlatát elfogadja 231.500,- Ft + Áfa díjért.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2021. (VIII.26.) határozata

az önkormányzat épületében javítási munkákra vonatkozó árajánlat
elfogadásáról

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat épületében
javítási  munkákra vonatkozóan Krausz Balázs e.v.  (8045 Isztimér,  Köztársaság út
13.)  árajánlatát  elfogadja 120.500,-  Ft  + Áfa díjért,  a 2021.  augusztus 25-én kelt
árajánlatban foglalt tartalommal.

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 Kovács Edit
polgármester jegyző
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