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Készült: Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének 2022. július 14-én 7.45
órakor megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza
8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.
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Pusztay Krisztián Zoltán
Szabó Zsolt
Varga Sándor
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Kovács Sándor

jegyző
HVB elnök
HVB tag
HVB tag

NAPIREND ELŐTTI ESEMÉNY
Marics József polgármester:
Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a Helyi Választási Bizottság elnökét
és tagjait, a jegyzőasszonyt, majd az ülést megnyitotta.Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, tekintettel arra, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő az
ülésen jelen van. Szabó Zsolt a szavazati jogát majd az eskütétel után
gyakorolhatja.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
40/2022. (VII.14.) határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. július 14-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:

1.) Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottságának beszámolója megüresedett
mandátum betöltéséről – Mézes Mária elnök előterjesztésében
2.) Szabó Zsolt képviselő eskütétele
3.) Javaslat Ügyrendi Bizottsági tag megválasztására – a polgármester
előterjesztésében
4.) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
5.) Egyebek
---------------------------------------

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottságának beszámolója
megüresedett mandátum betöltéséről – Mézes Mária elnök előterjesztésében
Mézes Mária elnök:
Szeretettel köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy miután Hajdú Csaba lemondott a
helyi önkormányzati képviselői mandátumáról, Szabó Zsoltot a Helyi Választási
Bizottság egyhangúlag elfogadta a tisztség betöltésére.
Ezt követően átadta a megbízólevelét, gratulált a képviselő úrnak és jó munkát
kívánt.
Marics József polgármester:
Szintén gratulált Szabó Zsoltnak és megköszönte, hogy vállalta a megbízatást.
2.) Szabó Zsolt képviselő eskütétele
Marics József polgármester:
Kérte a jelenlévőket, hogy az eskütételhez álljanak fel.
Polgármester Úr felolvasta az esküokmány szövegét, Szabó Zsolt pedigletette az
esküt. Ezt követően aláírásukkal hitelesítették az esküokmányokat.
3.) Javaslat Ügyrendi Bizottsági tag megválasztására – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy bármilyen kicsi is a testület Ügyrendi bizottságnak kötelező
működnie.
A polgármester és az alpolgármester nem lehet bizottsági tag és 3 fő kell a
Bizottságba, ezért javasolta Szabó Zsolt megválasztását. Zsolt elfogadta a felkérést.
A testület egyhangúlag elfogadta Szabó Zsolt megválasztását az Ügyrendi Bizottság
tagjának.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2022. (VII.14.) határozata
Szabó Zsolt képviselőnek Ügyrendi Bizottsági taggá választásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
tagjának Szabó Zsolt képviselőt megválasztotta.
Határidő:
Felelős:
Marics József polgármester:
Folytatta azzal, hogy az Ügyrendi Bizottságban kell lenni egy elnöknek is, aki
korábban Hajdú Csaba volt, ezért helyette Varga Sándort javasolta. Varga Sándor
elfogadta a felkérést.A testület egyhangúlag elfogadta Varga Sándor megválasztását
az Ügyrendi Bizottság elnökének.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2022. (VII.12.) határozata
Varga Sándor képviselőnek Ügyrendi Bizottsági elnökké választásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
elnökének Varga Sándor képviselőt megválasztotta.
Határidő:
Felelős:
4.

A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a beszámolót kiküldte azt csak kiegészíteni szeretné.
Tegnap este egy értesítést kapott a Lőtér parancsnoktól, hogy 2022. július 21-én a
lőtér igénybevételével kapcsolatosan rendkívüli tájékoztató kerül megrendezésre.
A honvédelmi miniszter tegnap elrendelte a Magyar Honvédség készenlétének
fokozását,
valószínűleg
az
ennek
következtében
növekvő
kiképzési
tevékenységekről szól majd a tájékoztató. A részletekről tájékoztatja majd a
testületet.
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A beszámolóban írt már a rezsicsökkentés kivezetéséről, viszont a tegnapi nap
folyamán a kormányinfón bejelentették a rezsicsökkentés lakosság részéről történő
részleges kivonását is. A Kormányinfón elhangzott számadatok alapján az
önkormányzatnak havonta kb. fél millió forintba kerülne a gáz és az áramszámlája,
amely az éves állami támogatás 60 százaléka lenne. Az önkormányzat számára az
elkövetkezendő időszak nagyon nehéz lesz.
A közszolgáltatások tekintetében is változások várhatóak, mivel a finanszírozásuk
egyre nehezebb. Az orvosi ügyeleti ellátást az OMSZ fogja átvenni 2023. január 1től.
A vízmű állami tulajdonba adásának kérdése is napirenden van, mivel annak
karbantartására és a szükséges fejlesztések elvégzésére nincs fedezete az
önkormányzatnak. A GFT-ben az idei évre előírt, vállalt feladatokat még nem
teljesítettük, így az eszközhasználati díjból 592.000,- forintunk van, de ez szinte
semmire nem elegendő.
A „KATA” megszüntetésének is lesz hatása az önkormányzatra nézve, mert azok a
kisvállalkozók akikkel az önkormányzat dolgozott mint például a rendezvényeken,
vagy egy festő vagy vízvezetékszerelő ha nem „katázik” tovább, akkor a
megnövekedett költségeit is át fogja hárítani.
Elmondta ez mind olyan dolog, amit majd át kell gondolni a testületnek, a következő
két évben nagyon fontos, felelősségteljes döntéseket kell majd hozni azért, amit
eddig megteremtettünk azt meg tudjuk őrizni.
A következő ülés a vízmű GFT elfogadása fogja meghatározni és ezt szeptember 15ig kell benyújtani az Energetikai Hivatalhoz. Ezt augusztus végén kell elfogadnunk
így nem tervezünk augusztus végéig ülést tartani, hacsak nem történik valami
rendkívüli dolog.
Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel.
Mészáros Imola alpolgármester:
Megkérdezte, hogy miből áll össze az önkormányzat rezsije, mi tartozik hozzá.
Marics József polgármester:
Válaszolt a kérdésre, hogy a rezsibe tartozik a gáz, villanyszámla, közvilágítás,
szemétszállítás, és vízdíj.
Tájékoztatásul közölte, hogy az önkormányzat épületére 40 ezer felett van a
gázszámla, a közösségi házra 10 ezer volt, de a pandémia miatt kevesebb volt a
rendezvény és most kapott egy 75 ezres számlát. Így 10 ezer fölé biztos emelkedik
majd. A villanyszámla 7ezer körüli mindkét épületben. a közvilágítás díja 60 ezer.
A jövő évi költségvetés tervezete a parlament előtt van 5,2 százalékos inflációval
számolnak, ezt tették rá a különböző feladatokra. Ez évben megkaptuk a minimálbér
emelésére a kompenzációt, ez a jövő évi költségvetés tervezetében nem látszik,
egyedül a polgármesteri tiszteletdíj kompenzálása van benne a tervezetben.
Azok az önkormányzatok, ahol intézményeket kell fenntartani ott még nagyobbak a
gondok. Az óvodai 1 milliós hozzájárulás, - amit fizetünk Iszkaszentgyörgynek - is
lehet meg fog növekedni ezek hatására.
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Mészáros Imola alpolgármester:
Megköszönte a választ és ötletelni kezdett, hogyan lehet majd esetleg a fűtéssel és a
világítással spórolni.
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy amíg nincs pontos információ a rezsicsökkentés kivezetésének
hatásairól, addig nem érdemes ötletelni. Ha lesz információ, akkor kell döntést hozni.
Megemlítette továbbá, hogy a Telekom le fogja szerelni a rézkábeleket és fa
oszlopokat, amelyek használaton kívül vannak.
Szabó Zsolt képviselő:
Feltett egy kérdést, hogy a kiküldött tájékoztatóban szerepelt a veszélyes fák
kivágása. Ennek kapcsán szeretné megkérdezni, hogy a kivágott fák helyett mennyi
időn belül kell új fát telepíteni.
Marics József polgármester:
Válaszolt, hogy november 30.-át szokták megadni, az őszi időben érdemes ezt
telepíteni.
Tavasszal felmérték a faluban több ilyen fa is van, amit ki kellene vágni, ezekre meg
is van az árajánlat és ezt majd az Agrofauna el fogja végezni.
A telepítésnél érdemes megbeszélni, mert nehéz olyan helyet találni, ahol a földben
nem megy vízvezeték vagy földkábel.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2022. (VII.14) határozata
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

Mészáros Imola alpolgármester:
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Elmondta, hogy augusztus 20.-án van a falunap, de olyan lehetetlen az időpont, hogy
nem lehet találni senkit a rendezvényekre, meg mindenki szabadságát tölti. Akiket
talált az Iszkaszentgyörgyi Helyi Bandát ők egy héttel később érnének rá. Felvetette
annak lehetőségét, hogy egy héttel el kellene tolni a falunapot.
Ebben kérte ki a testület véleményét.
Marics József polgármester:
Azt a választ adta, azért van ez így mert a régi hagyomány szerint ekkor volt a falu
búcsúja és a szentmise. Nem szentségtörés, ha eltolják egy héttel a falunapot, de a
rendeletet nem szeretné megváltoztatni ez miatt.
Kérte a művelődés szervezőt, hogy szervezze meg a falunapi programot és minél
rövidebb időn belül tájékoztassa a lakosságot annak időpontjáról és programjáról.
--------------------------------------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

