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Távolmaradt:
Tanácskozási joggal meghívott:
Kovács Edit

jegyző

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
5 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 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (I.13.) határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. január 13-iülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:

1) Javaslat a köztisztviselők 2022. évi illetményalapjának megállapítására – Kovács
Edit jegyző előterjesztésében
2) Javaslat a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
– Kovács Edit jegyző előterjesztésében
3) Javaslat
az
alpolgármester
tiszteletdíjának
és
költségtérítésének
megállapítására – Marics József polgármester előterjesztésében
4) Javaslat a Magyar Falu Program keretében „Közösségszervezéshez
kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” pályázat
benyújtására – a polgármester előterjesztésében
5) Egyebek
---------------------------------------

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1) Javaslat a köztisztviselők 2022. évi illetményalapjának megállapítására –
Kovács Edit jegyző előterjesztésében
Marics József polgármester:
A napirendhez kapcsolódóan tájékoztatta a képviselőket az önkormányzati
dolgozókat érintő béremelésekről, elmondta, hogy a hivatalsegéd és a temető
gondnok esetében a kötelező minimálbér szintjére emelték a dolgozók bérét, a
művelődésszervező esetében pedig agarantált bérminimumra, valamint a kulturális
ágazatban dolgozók 20%-os illetmény emelése is megtörtént az ő esetében. Mindez
a 2022. évi költségvetésben várhatóan nem fog terhet jelenteni, mivel egy
Kormányrendelet tervezet szerint az 5.000 fő alatti települések esetében
kompenzálni fogják a minimálbér és a garantált bér kötelező emeléséből adódó
kiadásokat, a kulturális ágazat 20%-os emelésének többletköltségére pedig már
korábban lehetett támogatási igényt benyújtani. A polgármesteri illetmény
emelésének kompenzálásáról még nincs információ.De a Közös Önkormányzati
Hivatal dolgozóinak bérét is rendezni kell, ennek részét képezi a 2022. évi
illetményalap meghatározása is, amelynek részleteiről az előterjesztő, Jegyző
Asszony fog tájékoztatást adni.
Kovács Edit jegyző:
Elmondta, hogy az előterjesztés szerint 50.000,- Ft-os illetményalap megállapítását
javasolja. Ennek azonban csak a juttatások megállapításánál van jelentősége, mivel
ebből számítják a cafetéria, nyelvvizsga pótlék, anyakönyvvezetői ruhapénz
összegét. Sajnos a köztisztviselői bértáblához 2008 óta nem nyúltak hozzá, a
felsőfokú végzettségű, 10-15 év gyakorlattal rendelkező dolgozók esetében is ki kell
egészíteni az illetményt a garantált bérminimum összegére. Jelenleg a hivatalban 5
fő felsőfokú és 2 fő középfokú kolléga dolgozik, részükre személyi illetmény
biztosított a megfelelő szakmai színvonal érdekében.
Marics József polgármester:
Kérte a rendelet-tervezet elfogadását.

2

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (I.20.)rendelete
a köztisztviselők 2022. évi illetményalapjának megállapításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve
--------------------------------------2) Javaslat a polgármester tiszteletdíjának és
megállapítására – Kovács Edit jegyző előterjesztésében

költségtérítésének

Kovács Edit jegyző:
Ismertette a tiszteletdíj és költségtérítés megállapításának törvényi feltételeit, a
kiküldött előterjesztésben foglaltak szerint. A jogszabály szerint 2022. január 1-től
Marics József tiszteletdíjas polgármesterként 260.000,- Ft/hó tiszteletdíjra valamint
ennek 15 %-a, 39.000,- Ft költségtérítésre jogosult.
Marics József polgármester:
Bejelentette személyes érintettségét a tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása
ügyében, kérte a döntéshozatalból való kizárását.
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (I.13.) önkormányzati határozata
Marics József polgármester személyes érintettsége ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Marics József polgármestert –
személyes érintettsége miatt – a polgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
szóló döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Marics József polgármester:
Szavazásra bocsátotta elsőként a tiszteletdíjra, majd a költségtérítésre vonatkozó
határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, Marics József személyes
érintettsége miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 4 igen szavazattal a
következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (I.13.) határozata
Marics József polgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselőtestület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. § (1) bekezdése és 131. § (1)
bekezdése alapján megállapítja, hogy a polgármester tiszteletdíját a felsorolt
törvényhelyek mérlegelési jog biztosítása nélkül meghatározzák. A képviselő-testület
2022. január 1. napjától Marics József polgármester tiszteletdíját – száz forintra
kerekítve - havi bruttó 260.000,- Ftösszegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

A képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, Marics József személyes
érintettsége miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 4 igen szavazattal a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2022. (I.13.) határozata
Marics József polgármester költségtérítésének megállapításáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján
megállapítja, hogy Marics József polgármester költségtérítésének havi összege
száz forintra kerekítve 39.000,- Ft 2022. január 1-től.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a számfejtéssel kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
--------------------------------------3) Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítására – Marics József polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Mészáros Imola alpolgármester részére 30.000,- Ft tiszteletdíj emelést javasol,
melyhez kapcsolódóan a költségtérítés is 15 %-kal növekszik. Így a tiszteletdíj
összege 80.000,- Ft/hó, a költségtérítés összege pedig 12.000,- Ft/hó 2022. január
1-től.
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Mészáros Imolaalpolgármester:
Bejelentette személyes érintettségét a tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása
ügyében, kérte a döntéshozatalból való kizárását.
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2022. (I.13.) önkormányzati határozata
Mészáros Imolaalpolgármester személyes érintettsége ügyében
Bakonykúti
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Mészáros
Imola
alpolgármestert – személyes érintettsége miatt – az alpolgármester tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

A képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, Mészáros Imola személyes
érintettsége miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 4 igen szavazattal a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2022. (I.13.) határozata
Mészáros Imola alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést és Mészáros
Imola alpolgármester tiszteletdíját bruttó 80.000,- Ft/hó összegben állapítja meg
2022. január 1-től
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

A képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, Mészáros Imola személyes
érintettsége miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 4 igen szavazattal a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2022. (I.13.) határozata
Mészáros Imola alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést és Mészáros
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Imola alpolgármester költségtérítését bruttó 12.000,- Ft/hó összegben állapítja meg
2022. január 1-től
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
--------------------------------------4) Javaslat a Magyar Falu Program keretében „Közösségszervezéshez
kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása”
pályázat benyújtására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az idei évben is lehet pályázni a
közösségszervező bértámogatására a Magyar Falu Programon belül. A határidő
rövid, a pályázatot 2022. február 5-ig lehet benyújtani a 4 órás közösségszervező
bérére és járulékaira, mindösszesen 1.762.800,- Ft összegben. A dokumentumokat
már előkészítettük, az OTP igazolást várjuk. Elmondta, hogy a kulturális ágazat
jogszabály szerinti 20 %-os béremelésének kompenzálására még a tavalyi év végén
benyújtottuk a támogatási igényt. Ígykedvező elbírálás esetén az önkormányzatnak
nem kerül pénzébe a közösségszervező alkalmazása egészen 2023. év közepéig.
Kérte, hogy aki egyetért a Magyar Falu Program keretében a pályázat benyújtásával,
kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2022. (I.13.) határozata
a Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése”
alprogramra pályázat benyújtásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar
Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és
közösségszervező bértámogatása” alprogramján belül a „2.1.1.2. Közösségszervező
alkalmazásának bértámogatása” tevékenységre.
A Képviselő-testület a támogatási igényt Mészáros Imola közösségszervező 2022.
július 1-től 2023. június 30-i időtartamra, 4 órás foglalkoztatás keretében történő
alkalmazásának bértámogatására nyújtja be, melynek költsége 260.000,- Ft garantált
bérminimum és 13 % szociális hozzájárulási adómértékkel számolva 1.560.000,- Ft
bérköltség és 202.800,- Ft járulék, mindösszesen 1.762.800,- Ft.
A pályázaton igényelt támogatás: 1.762.800,- Ft.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázati anyag összeállításával és
benyújtásával.
Határidő: 2022. 02. 05.
Felelős: polgármester
--------------------------------------5.) Egyebek
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a Magyar Falu Program keretében 2022.
január 3.-án több olyan pályázati felhívás is megjelent, amely hasznos lehet
Bakonykúti számára is, ezért az elmúlt napokbankereste a lehetőségét annak, hogy
a 2022. február 8.-i, illetve a február 12.-i rövid határidőre elkészüljenek azok a
műszaki dokumentációk, amelyek a pályázatok beadásához szükségesek. A
képviselő-testületi ülésre szóló meghívó kiküldése után tudott csak ajánlatokat kapni
a tervező munkára, de a rövid határidő miatt fontosnak tartja, hogy az Egyebek
napirend keretében döntés szülessen két pályázat beadásáról.
5.a)

„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
ÖTIK/2022./6. kültéri közösségi létesítmény építése

fejlesztése”

MFP-

Marics József polgármester:
Elmondta, hogy már 2016-ban, amikor a közösségi ház létesítésére benyújtották a
pályázatot, akkor is tervben volt az épület mellett egy kültéri fedett rész kialakítása,
amely a nyári szabadtéri rendezvények, például a Falunap biztonságos megtartását
szolgálta volna. Az akkori pályázathoz 25% önrészt kellett biztosítani, de a kültéri
rész költségét akkor nem tudta vállalni az önkormányzat. Most a Magyar Falu
Programban 100%-os támogatásra lehet pályázni, így megvalósulhat a korábbi terv.
Mészáros Imola alpolgármester:
Nem tudja elképzelni, arra a területre ezt a létesítményt, szerinte az nem lesz odaillő.
Tudja, hogy hasznos lenne, de mégsem tudja a javaslatot támogatni.
Hajdú Csaba képviselő:
A maga részéről támogatja a tervezett létesítmény megvalósítását, de feltétlenül
kérni kell a tervezőtől egy rajzot vagy látványtervet, amelyről véleményt tudunk
mondani.
Marics József polgármester:
Szavazásra bocsátotta a közösségi létesítmény építésére benyújtandó pályázatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1nem szavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

7

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2022. (I.13.) határozata
a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
fejlesztése” alprogramra pályázat benyújtásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar
Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése”
alprogramján belül a „MFP-ÖTIK/2022/6. Közösségi terek fejlesztése” kategóriában.
A Képviselő-testület a támogatási igényt a Jókai utca 1. szám (130/2. hrsz.) alatti
Közösségi Ház melletti területen kültéri közösségi létesítmény építésére nyújtja be.
A pályázaton igényelt támogatás maximálisan 20.000.000,- Ft.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázati anyag összeállításával és
benyújtásával.
Határidő: 2022. 02. 12.
Felelős: polgármester
--------------------------------------5.b) „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” MFP-BJA/2022.
Marics József polgármester:
A polgármesteri hivatal épülete előtt, amelyben található az orvosi rendelő és a
védőnői szoba is jelentősen megrongálódott a járdaszakasz, valamint az úttestről a
járdához egy lépcső vezet fel, így babakocsival csak jelentős kerülővel közelíthető
meg az épület. Az épület hátsó részében lévő közösségi helységhez pedig nem
vezet járda, illetve egy megrongálódott lépcsőn lehet feljutni oda. Javasolja ezért
pályázat benyújtását a járdaszakasz felújítására, illetve a hiányzó járda
megépítésére, valamint a lépcsők felújítására.
Kérte a képviselők szavazatát a járda felújításra vonatkozó pályázat benyújtásához.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2022. (I.13.) határozata
a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés/felújítás
támogatása” alprogramra pályázat benyújtásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar
Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés/felújítás” alprogramjára.
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A Képviselő-testület a támogatási igényt a Szabadság utca 41. előtti járda
felújítására, valamint a 128/2. hrsz. alatti közterületen járda építésére nyújtja be.
A pályázaton igényelt támogatás maximum10.000.000,- Ft.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázati anyag összeállításával és
benyújtásával.
Határidő: 2022. 02. 08.
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
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Kovács Edit
jegyző

