
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bakonykúti  Önkormányzat  Képviselő  Testületének  2021.  október  28-án
8.00 órakor megtartottrendes, nyilvános testületi üléséről.

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

Jelen vannak: 
Marics József polgármester
Hajdú Csaba képviselő
Varga Sándor képviselő

Távolmaradt: 
Mészáros Imola alpolgármester
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 képviselőből
3 fő az ülésen jelen van. 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  3  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2021. (X.28.) határozata

az ülés napirendjének elfogadásáról

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2021.  október  28-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1) Javaslat  a  településkép  védelméről  szóló  12/2017.  (XII.20.)  önkormányzati
rendelet módosítására – a polgármester előterjesztésében



2) Javaslat  az  FE/02/658-1/2021.  törvényességi  felhívás  elfogadására,  a
települési  támogatásról  szóló  rendelet  felülvizsgálatára  –  a
jegyzőelőterjesztésében

3) Javaslat  a  helyi  közművelődésről  szóló  rendelet  módosítására  –  a  jegyző
előterjesztésében

4) Beszámoló  az  Iszkaszentgyörgyi  Szociális  Intézményi  Társulás  2020.  évi
működéséről – a polgármester előterjesztésében

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

6) Egyebek

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1) Javaslat  a  településkép  védelméről  szóló  12/2017.  (XII.20.)
önkormányzati rendelet módosítására – a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:
Elmondta, hogy gyakorlatilag a módosításra a központi szabályozás változása miatt
van  szükség,  mivel  a  településképi  eljárással  kapcsolatos  hatáskör  az
önkormányzathoz  került.  A  módosítás  lényege,  hogy  a  továbbiakban  is  a
polgármester döntsön ezekben az ügyekben a főépítész bevonásával. A partnerségi
egyeztetés online zajlott, az állami főépítész véleménye alapján a rendelet bevezető
része kiegészítésre került.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a rendelet módosítás elfogadását.

A  Képviselő-testület  3  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő rendeletet alkotta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2021. (X.29.) önkormányzati rendelete a

a településkép védelméről
12/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

---------------------------------------
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2) Javaslat  az  FE/02/658-1/2021.  törvényességi  felhívás  elfogadására,  a
települési  támogatásról  szóló  rendelet  felülvizsgálatára –  a
jegyzőelőterjesztésében

Marics József polgármester:
Emlékeztetett  arra,  hogy  a  napirenddel  kapcsolatos  előterjesztés  már  korábban
kiküldésre  és  a  képviselőkkel  egyeztetésre  került.  Jegyző  asszonnyal  az  utolsó
napokig dolgoztak a karácsonyi támogatás feltételeinek meghatározásán, végül az a
javaslat került a rendeletbe, hogy a kérelmek beadási ideje november 10 – december
5 közötti intervallum, továbbá az önkormányzat december 15-ig ki utalja a megítélt
támogatást, így mindenki be tud vásárolni karácsonyra. 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a törvényességi felhívás
elfogadására, majd a települési támogatásról szóló rendelet elfogadására vonatkozó
javaslatot.

A  Képviselő-testület  3  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2021. (X.28.) határozata

az FE/02/658-1/2021. sz. törvényességi felhívás elfogadásáról

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei
Kormányhivatal  FE/02/658-1/2021.  sz.  törvényességi  felhívást,  az  abban
foglaltakkal  egyetért  és  a  felhívásban  foglaltaknak  megfelelően  „a  települési
támogatásról  és  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról  szóló”  1/2015.
(II.23.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi és új rendeletet alkot.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

A  Képviselő-testület  3  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő rendeletet alkotta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (X.29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

---------------------------------------
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3) Javaslat a helyi közművelődésről szóló rendelet módosítására – a jegyző
előterjesztésében

Marics József polgármester:
Átadta a szót a jegyző asszonynak.

Kovács Edit jegyző
Tájékoztatta  a  testületet  arról,  hogy  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  szóbeli
észrevételként  jelezte,  hogy  a  helyi  közművelődésről  szóló  7/2020.  (IX.21.)
önkormányzati rendelet bevezető részében a rendeletalkotás törvényi felhatalmazó
jogszabályhelyét  pontosítani  kell,  és  nem  lehet  utalni  a  rendelet  szövegében  a
függelékre. Ennek megfelelően elkészítette a rendelet módosítását.

Marics József polgármester:
Szavazásra bocsátotta a közművelődési rendelet módosításáról szóló rendeletet.

A  Képviselő-testület  3  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő rendeletet alkotta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2021. (X.29.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődésről szóló 
7/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

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

4) Beszámoló az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás 2020. évi
működéséről – a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:
Kiegészítésként elmondta,  hogy a társulás megfelelően működik,  Bakonykútiba is
történik már étel szállítása 1 fő részére. Rászoruló lenne még, de ő nem igényli a
támogatást. Kérte a beszámoló elfogadását.

A  Képviselő-testület  3  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2021. (X.28.) határozata

az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás 2020. évi működéséről
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi Szociális
Intézményi Társulás 2020. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

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

Marics József polgármester:
Tájékoztatta a testület tagjait,  hogy a közeljövőben katasztrófavédelmi felkészítés
lesz, melynél a bevethető személyek aktualizálásra kerültek.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a tájékoztató elfogadását.

A  Képviselő-testület  3  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2021. (X.28.) 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

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

6) Egyebek

a) Árajánlatok hóeltakarítási, só szórási munkákra

Marics József polgármester:
A hótolásra benyújtott árajánlattal kapcsolatban elmondta, hogy az Isztiméri Bakony
Mg.  Kft-től  is  kért  árajánlatot,  de  az  nem  érkezett  meg  az  ülés  időpontjáig.  Az
Agrofauna csak minimálisan emelte az árakat az elmúlt évihez képest.  Javaslata,
hogy fogadja el az ajánlatot a testület. 

A  Képviselő-testület  3  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2021. (X.28.) határozata

a hó-eltakarításra benyújtott árajánlat elfogadásáról

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta hó tolásra és só
szórásra benyújtott árajánlatokat és az alábbi döntést hozta:

Bakonykúti  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Agrofauna  Bt.  (8052
Fehárvárcsurgó, Ifjúság u. 8)  ajánlatát elfogadja az alábbi feltételekkel:

- gépi hó tolás – só szórás 15.000,- Ft/óra/gép + áfa
- kézi hó eltakarítás     4.000,- Ft/óra/fő + áfa.

A készenléti díj összege: 75.000,- Ft/hó + áfa.
Az útszóró sót Vállalkozó 120,- Ft/ kg + áfa áron biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hó-eltolásra a vállalkozási
szerződéseket kösse meg.

Határidő: azonnal
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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