JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének 2019. november 28-án
15.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza
8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.
Jelen vannak:
Marics József
Mészáros Imola
Bubla László
Hajdú Csaba
Pusztay Krisztián

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradt: Tanácskozási joggal meghívott:
Kovács Edit

jegyző

I.
Napirend előtti esemény
Marics József polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselőket, megállapította, hogy az ülés határozatképes,
tekintettel arra, hogy a megválasztott 5 fő képviselő az ülésen jelen van. Elmondta,
hogy a meghívó és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek, az ülésről
hangfelvétel készül. Ezt követően az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy a
napirendekben változtatást javasol, a 10. napirendi pontot tárgyalnánk elsőként,
ennek megfelelően a napirendi pontok számozása változik. A meghívó szerint 1. és
2. napirend előterjesztője a jegyző. Kérte a módosított napirend elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2019. (XI.28.) határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. november 28-i
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1.) Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1126-1/2019. törvényességi
felhívásának megtárgyalására – a polgármester előterjesztésében

2.) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség ellenőrzéséről – a jegyző
előterjesztésében
3.) Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására – a jegyző
előterjesztésében
4.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló 9/2015. (IX.1.)
önkormányzati rendelet módosítására – a jegyző előterjesztésében
5.) Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési
kötelezettség teljesítésének helyzetéről – a jegyző előterjesztésében
6.) Javaslat az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására - a
jegyző előterjesztésében
7.) Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről a 2019. október 31-i
költségvetési teljesítési adatok alapján – a polgármester előterjesztésében
8.) Javaslat az Önkormányzat 2020. évi munkatervének elfogadására - a
polgármester előterjesztésében
9.) Javaslat a 2020. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok
meghatározására - a jegyző előterjesztésében
10.) A hó-eltakarításra benyújtott árajánlatok elbírálása – a polgármester
előterjesztésében
11.) Javaslat az orvosi rendelő és a vizesblokk felújítására - – a polgármester
előterjesztésében
12.) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
13.) Egyebek
----------------------------------------------------Napirendek tárgyalása
1.) Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1126-1/2019. törvényességi
felhívásának megtárgyalására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Részletesen ismertette a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1126-1/2019.
törvényességi felhívásában foglaltakat. Javasolta a felhívásban foglaltak elfogadását,
és az abban foglalt döntések újbóli meghozatalát. Az alpolgármester megválasztása
is szükséges titkos szavazással, továbbá ismételten sor kerül eskütételére is. Az
előterjesztett határozati javaslatokat egyenként bocsátotta szavazásra. Kérte a
képviselőket, hogy a törvényességi felhívás elfogadásáról szavazzanak.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2019. (XI.28.) határozata
az FE/02/1126-1/2019. sz. törvényességi felhívás elfogadásáról
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/02/1126-1/2019. sz. törvényességi felhívásában foglaltakkal
egyetért, és intézkedik a jogszabálysértés megsértése érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
---------------------------------------------------------Marics József polgármester:
Elmondta, hogy ezt követően a törvénysértő határozatokat szükséges hatályon kívül
helyezni, melyek a képviselő-testület saját tagjának választása esetén a kizárásról
szóltak, továbbá a polgármester és alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének egy határozatban történő megállapítására vonatkoztak. Az
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló 78/2019.
(X.21.) önkormányzati határozat közjogilag érvénytelen is, ezért azt nem szükséges
hatályon kívül helyezni. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2019. (XI.28.) határozata
törvénysértő határozatok hatályon kívül helyezéséről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2019. (X.21.), 64/2019.
(X.21.), 66/2019. (X.21.), 69/2019. (X.21.), 70/2019. (X.21.), 72/2019. (X.21.),
74/2019. (X.21.) – tekintettel azok törvénysértő voltára – hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
-----------------------------------------------Marics József polgármester:
Javasolta, hogy a 3 tagú Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
alakításáról döntsön a testület.
Kovács Edit jegyző:
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja szerint az
érintett kérésére a képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés,
vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.
Marics József polgármester:
Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e ilyen jellegű kérés. Miután a képviselők
részéről ilyen kérés nem volt, az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
elnökének Hajdú Csaba képviselőt javasolta megválasztásra.
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Megkérdezte Hajdú Csaba képviselőt, hogy vállalja-e a megbízatást.
Hajdú Csaba képviselő:
Nyilatkozott, hogy vállalja a bizottsági elnöki tisztséget.
Marics József polgármester:
Szavazásra bocsátotta Hajdú Csaba képviselő bizottsági elnökké választására
vonatkozó döntést.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2019. (XI.28.) határozata
az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnökének
megválasztásáról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Vagyonnyilatkozat-kezelő
Bizottság
elnökének
Hajdú
megválasztotta.

az Ügyrendi és
Csaba
képviselőt

----------------------------------------------------Marics József polgármester:
A Bizottság tagjainak Bubla László és Pusztay Krisztián képviselőket javasolta.
Megkérdezte az érintetteket hogy vállalják-e a feladatot.
Bubla László és Pusztay Krisztián képviselők igenlő választ adtak a kérdésre.
Marics József polgármester:
Szavazásra bocsátotta Bubla László majd Pusztay Krisztián bizottsági taggá
választására vonatkozó javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2019. (XI.28.) határozata
Bubla László képviselőnek Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági
taggá választásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjának Bubla László képviselőt megválasztotta.
-------------------------------------------------------
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2019. (XI.28.) határozata
Pusztay Krisztián képviselőnek Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő
Bizottsági taggá választásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztay Krisztián képviselőt
az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjának megválasztotta.
----------------------------------------------------Marics József polgármester:
Bejelentette
személyes
érintettségét
a
polgármester
költségtérítésének megállapítása vonatkozásában.

tiszteletdíjának,

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2019. (XI.28.) 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 nem zárja ki.
---------------------------------------------Kovács Edit jegyző:
Elmondta, hogy a polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének összege az Mötvben meghatározott az előterjesztésben részletezettek szerint. Az illetmény az
államtitkár alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából
álló illetményének – melynek összege 997.120,- Ft . A polgármester havi illetménye
az államtitkári illetmény 30 %-a, azaz 299.151,- Ft. A társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja ennek 50 %-a, 149.576,- Ft. A fentiek alapján Marics
József polgármester tiszteletdíja a törvény előírásai szerint bruttó 149.576,- Ft, 100,Ft-ra kerekítve: 149.600,- Ft. Javasolta a tiszteletdíj megállapítását a törvényi
rendelkezések alapján.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2019. (XI.28.) 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 e) 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
tudomásul veszi, hogy 2019. október 14. napjától Marics József polgármester
tiszteletdíja havi bruttó 149.600,- Ft, azaz Száznegyvenkilencezer-hatszáz forint.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
------------------------------------------------------Kovács Edit jegyző:
Elmondta, hogy az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott költségtérítésre jogosult. A
polgármesteri költségtérítés havi összege: 22.400,- Ft. Javasolta a polgármester
költségtérítésének megállapítását a törvényi rendelkezések alapján.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2019. (XI.28.) határozata
Marics József polgármester költségtérítésének megállapításáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 71. § (6)
bekezdése alapján tudomásul veszi, hogy a polgármesteri költségtérítés havi
összege 2019. október 14. napjától a polgármesteri tiszteletdíj 15 %-ának
megfelelő összeg, bruttó 22.400,- Ft, azaz Huszonkettőezer-négyszáz forint.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
-------------------------------------------Marics József polgármester:
Tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselő-testület – a saját tagjai közül a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára – a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére
alpolgármestert választ. Az SZMSZ szerint Bakonykútiban az alpolgármester
tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.
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Az alpolgármester megválasztásához minősített többségre van szükség, ami a
megválasztott képviselők több mint fele, azaz jelen esetben 3 igen szavazat. A titkos
szavazás lebonyolításához ideiglenes bizottságot kell választani, amely bizottság
látja el titkos szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság feladatait.
Marics József polgármester:
Javasolta az alpolgármester személyére Mészáros Imola képviselőt. Szakmai
felkészültsége alkalmassá teszi a feladatra. Megkérdezte, hogy vállalja-e a jelölést.
Mészáros Imola képviselő:
Nyilatkozott, hogy köszönettel vállalja a jelölést.
Marics József polgármester:
Javasolta a szavazatszámláló bizottságba Hajdú Csaba, Pusztay Krisztián és Bubla
László képviselőket.
Hajdú Csaba, Pusztay Krisztián és Bubla László képviselők nyilatkoztak, hogy
vállalják a bizottsági feladatot.
Marics József polgármester:
Egyesével bocsátotta szavazásra a bizottsági megválasztására vonatkozó javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2019. (XI.28.) határozata
Hajdú Csaba képviselő szavazatszámláló bizottsági taggá történő
megválasztásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdú Csaba képviselőt – az
alpolgármester választás titkos szavazással történő megválasztását lebonyolító
szavazat számláló bizottság tagjának megválasztotta.
--------------------------------------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2019. (XI.28.) határozata
Pusztay Krisztián képviselő szavazatszámláló bizottsági taggá történő
megválasztásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztay Krisztián képviselőt –
az alpolgármester választás titkos szavazással történő megválasztását lebonyolító
szavazat számláló bizottság tagjának megválasztotta.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2019. (XI.28.) határozata
Bubla László képviselő szavazatszámláló bizottsági taggá történő
megválasztásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bubla László képviselőt – az
alpolgármester választás titkos szavazással történő megválasztását lebonyolító
szavazat számláló bizottság tagjának megválasztotta.
Marics József polgármester rövid szünetet rendelt el, amíg a szavaz számláló
bizottság megválasztja tagjai sorából az elnököt.
A megválasztott szavazat számláló bizottság tagjai sorából elnököt választott,
amelyről külön jegyzőkönyv készült. A bizottság elnöke: Hajdú Csaba képviselő.
(A szavazatszámláló bizottság megválasztásáról szóló jegyzőkönyv csatolva)
A szünetet követően a polgármester ismét megnyitotta az ülést, megállapította,
hogy az határozatképes, mivel az 5 fő megválasztott képviselőből 5 fő jelen
van.
Hajdú Csaba SzSzB. elnök:
Tájékoztatja a képviselőket a titkos szavazás módjáról. A szavazáshoz szavazólap
és urna áll a képviselők rendelkezésére, a szavazatokat külön helyiségben tudják
leadni. Elmondta, hogy a szavazólapon a polgármester javaslatának megfelelően
Mészáros Imola alpolgármester jelölt neve melletti körben elhelyezett két egymást
metsző vonallal lehet érvényesen.
Ezt követően a képviselő-testület tagjai – titkos szavazással - leadták szavazataikat
az alpolgármester személyére.
Hajdú CSaba SzSzB elnök:
Ismertette a szavazás eredményét, mely szerint 5 érvényes szavazat volt, nem volt
érvénytelen szavazat. Mészáros Imola alpolgármester jelöltre leadott szavazatok
száma: 5 db.
Megállapította, hogy Bakonykúti Községi Önkormányzat képviselő-testülete titkos
szavazás során 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2019. (XI.28.) határozata
Mészáros Imola alpolgármester megválasztásáról
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Imola képviselőt
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.

Marics József polgármester:
Felkérte Mészáros Imolát, hogy alpolgármesteri minőségében tegye le az esküt.
Az eskütételt követően megkérte Mészáros Imola alpolgármestert, hogy írja alá az
esküokmányt és jó munkát kívánt.
(Az eskü szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve)
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 80.§ (2) bekezdése alapján a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja 90%-át.
Szintén az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású
polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű
tiszteletdíjra jogosult.
Bakonykúti esetében a polgármester illetménye bruttó havi 299.151.-Ft lenne, ennek
50%-ával megegyező összegű a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja, vagyis 149.576,- Ft, és ennek 90%-át, tehát a 134.618,- Ft-ot nem
haladhatja meg társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja.
Mészáros Imola alpolgármester részére bruttó 50.000,- Ft tiszteletdíj megállapítását
javaslta.
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester az
illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre
jogosult, melynek összege havonta az 50.000,- Ft-os tiszteletdíj figyelembe vételével
bruttó 7.500.- Ft.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy először a tiszteletdíjról majd a költségtérítésről kell
határozatot hozni. Szavazásra bocsátotta a javaslatokat.
Mészáros Imola alpolgármester:
Bejelentette
személyes
érintettségét
az
alpolgármester
költségtérítésének megállapítása vonatkozásában.

tiszteletdíjának,

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2019. (XI.28.) határozata
Mészáros Imola alpolgármester személyes érintettsége ügyében
Bakonykúti
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Mészáros
Imola
alpolgármestert – személyes érintettsége miatt – az alpolgármester tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló döntéshozatalból nem zárja ki.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2019. (XI.28.) határozata
Mészáros Imola alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést és Mészáros
Imola alpolgármester tiszteletdíját bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg
2019. november 29-től.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2019. (XI.28.) határozata
Mészáros Imola alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést és Mészáros
Imola alpolgármester költségtérítését bruttó 7.500,- Ft/hó összegben állapítja meg
2019. november 29-től.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Marics József polgármester:
Szavazásra bocsátotta még az SZMSZ felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot, melyet
ugyan tárgyalnak a mai ülésen, de a felhatalmazó határozat közjogilag érvénytelen
volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2019. (XI.28.) határozata
az SZMSZ felülvizsgálata ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságot, hogy az SZMSZ felülvizsgálatát végezze el, és
terjessze a képviselő-testület soron következő rendes ülése napirendjére.
Határidő: 2019. november rendes ülés
Felelős: Hajdú Csaba, az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnöke
----------------------------------------------------2.) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség ellenőrzéséről – a
jegyző előterjesztésében
Kovács Edit jegyző
Tájékoztatta
a
Képviselő-testületet,
hogy
a
vagyonnyilatkozat
tételi
kötelezettségének mindenki eleget tett, és a köztartozásmentes adatbázisba való
bejelentkezés is mindenki részéről megtörtént.
Marics József polgármester:
Szavazásra bocsátotta a tájékoztatás elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2019. (XI.28.) határozata
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek ellenőrzéséről
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság
tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a polgármester és a képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tettek a saját és hozzátartozói
vagyonnyilatkozat határidőben történő leadásával.
Felelős:

polgármester

Határidő:

azonnal

-------------------------------------------------------3.) Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására – a jegyző
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az SZMSZ alapja az Mötv., mely meghatározza az
önkormányzatok feladatkörét. Jegyzőasszonnyal és a képviselőkkel történt
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egyeztetések után a Képviselő-testületi ülések időpontja minden hónap utolsó
csütörtöki napja reggel 8:00 óra. Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás.
Mészáros Imola alpolgármester:
Megkérdezte, hogy neki is kell-e fogadóórát tartani.
Marics József polgármester:
A polgármester és az alpolgármester fogadóórájáról az SZMSZ rendelkezik, ki kell
jelölni az időpontot. Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a szavazást az
SZMSZ elfogadására.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (XII.10.) önkormányzati rendelete
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési szabályzatáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve
-------------------------------------------------------4.) Javaslat
a
nem
közművel
összegyűjtött háztartási
szennyvíz
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló
9/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására – a jegyző
előterjesztésében
Marics József polgármester:
A Drv Zrt. díj emelési javaslatot tett, mely csak a közületeket érinti. A civil lakossági
felhasználók díjait a rezsicsökkentés miatt nem lehet emelni. Bakonykútiban csak a
lakóotthont érinti a drágulás, mely nem jelentős mértékű. Kérte a képviselőket,
amennyiben elfogadják a Drv Zrt. díj emelésre tett javaslatát, kézfelemeléssel
jelezzék.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019. (XII.10.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló
9/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve
--------------------------------------------------------
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5.) Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési
kötelezettség teljesítésének helyzetéről – a jegyző előterjesztésében
Kovács Edit jegyző:
Elmondta, hogy Bakonykútiban gépjárműadó, kommunális adó, és iparűzési adó
került bevezetésre. A gépjárműadó bevétel önkormányzati része 40%. A
magánszemély kommunális adója 12 000.-Ft/év, az emelés lehetősége a testületi
ülések során nem merült fel. Az adók vonatkozásában az előírt bevételek teljesítése
jónak mondható. A hátralékok megléte a cégeknél jellemző, ahol a felszámolási
eljárás megkezdődött. Az önkormányzat a felszámolást végzőnek igényt nyújt be a
cég tartozásának kiegyenlítésére, amelyre csak a felszámolás lezárulása után van
esély, ha a cégnek marad felosztható vagyona. Általánosságban megállapítható,
hogy Bakonykúti esetében jó az adózási fegyelem.
Marics József polgármester:
A magánszemély kommunális adójának mértékét még a körjegyzőség meglétének
idején fogadták el, ez elég magas összeg volt akkor. Ezután felsorolta a többi
adónemet, és a jellemzőket velük kapcsolatban. Mivel nem volt kérdés, hozzászólás,
kérte, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2019. (XI.28.) határozata
a helyi adóztatásról szóló beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adóigazgatási feladatok
ellátásáról, a helyi adófizetési kötelezettség teljesítésének helyzetéről szóló
beszámolót elfogadta.
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: jegyző
---------------------------------------------6.) Javaslat az Önkormányzat 2020. évi
elfogadására - a jegyző előterjesztésében

belső

ellenőrzési

tervének

Kovács Edit jegyző:
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közös hivatal egyik pénzügyes munkatársa
felmondott. Helyette nem szándékoznak más munkaerőt felvenni, mert jelenleg még
egy kolléganő gyesen van. A feladatokat azonban el kell látni, ezért kérné a belső
ellenőrök segítségét. A kolléga távozása miatt felmerült, hogy a munkakörök
felosztását felül kell vizsgálni, hogy a munkavégzés hatékonysága, és a feladatok
felosztása a lehető legoptimálisabb legyen. Ezt az elemzést fogja elkészíteni a belső
ellenőr, a költségek pedig megoszlanak a két önkormányzat között.
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Marics József polgármester:
Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a 2020. évre vonatkozó belső
ellenőrzési tervet, a megjelölt témában és összeggel, kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2019. (XI.28.) határozata
a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési
tervet az alábbiak szerint elfogadta:
BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sorszám

Ellenőrzött
szerv,
szervezeti
egység

Iszkaszentgyör
gyi
Közös
Önkormányza
ti Hivatal

1

Az ellenőrzés célja,
tárgya, ellenőrizendő
időszak

Célja: annak vizsgálata,
hogy a meglévő létszám
elegendő-e a feladatok
elvégzéséhez, a
munkavégzés hatékony-e, a
munkaköri leírások tartalma
tükrözi-e a dolgozók
feladatait, jogszabályi
követelményeket,
összhangban vannak-e a
tényleges munkavégzéssel

Azonosított
kockázati
tényezők (*)

Az ellenőrzés
típusa,
módszerei (**)

- Munkaköri
átfedésekben,
párhuzamos
munkavégzésekb
en rejlő
kockázatok

Típusa:
Teljesítmény
ellenőrzés
Módszerei:
Interjúkészítés

Az
ellenőrzés
tervezett
ütemezése
(***)

2020.
április

Az
ellenőrzés
re
fordítandó
kapacitás
(ellenőri
nap)
(****)
6 belső
ellenőri
nap

Jelentés:
2020. május
31.

Dokumentumo
k vizsgálata és
értékelése

Tárgya: munkaerőgazdálkodás
Időszak: 2020. év, jelen
helyzet
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a
kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.
Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
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Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből
folyamatosan biztosítottak
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés,
éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap
Dátum: 2019. november 15.
Készítette

Jóváhagyta:
________________________
Kovács Edit
Jegyző

_____________________________
Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: jegyző
----------------------------------------------7.) Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről a 2019. október 31-i
költségvetési teljesítési adatok alapján – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselőket az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló jelentés
sorain levő értékek tartalmáról, a kiadások és bevételek tekintetében. Megkérdezte,
van-e kérdés vagy hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban. Mivel kérdés,
hozzászólás nem volt, szavazásra kérte a képviselőket.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2019. (XI.28.) határozata
az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019.
október 31-i pénzügyi helyzetéről, a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadta.
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: jegyző
------------------------------------------------------8.) Javaslat az Önkormányzat 2020. évi munkatervének elfogadására - a
polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az éves munkaterv elkészítése.
Alapvetően a kötelezően előírt feladatok körét tartalmazza. A kialakult rend szerint
tartalmazza a tárgyalandó témákat, a testületi ülések számát, közmeghallgatás
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időpontját. A 2020. évi munkaterv már a közmeghallgatás módosított időpontját
tartalmazza, mely október hónapra változott az eddigi decemberivel szemben.
Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják az önkormányzat 2020. évi
munkatervét, kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2019. (XI.28.) önkormányzati határozata
az Önkormányzat 2020. évi munkatervéről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét az
alábbiak szerint elfogadta:
Február
Együttes ülés:
Javaslat az Iszkaszentgyörgyi közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére – a
jegyző előterjesztésében
Önálló ülés:
Javaslat az önkormányzat költségvetésére – a polgármester előterjesztésében
Március
Önálló ülés:
Tájékoztatás az egészségügyi ellátás, a háziorvosi és védőnői ellátás helyzetéről – a
feladatot ellátók előterjesztésében
Április
Önálló ülés:
Tájékoztató a polgári védelmi,
polgármester előterjesztésében

katasztrófavédelmi

feladatok

ellátásáról-

a

Május
Együttes ülés:
1. Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására – a jegyző előterjesztésében
2. Beszámoló az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről – a
jegyző előterjesztésében
Önálló ülés:
1. Javaslat az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
elfogadására- a polgármester előterjesztésében
2. Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről – a jegyző előterjesztésében
3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról – a jegyző
és az Iszkaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény vezetőjének
előterjesztésében
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Június
Önálló ülés:
A Székesfehérvári Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági
helyzetéről – a rendőrkapitány előterjesztésében
Szeptember
Önálló ülés:
1. Tájékoztató a környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében
2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz
történő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében
Október
Önálló ülés:
Beszámoló a társulásokról, az egyes társulások működéséről – a polgármester
előterjesztésében
Közmeghallgatás
November
Önálló ülés:
1. Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési
kötelezettség teljesítésének helyzete, a kintlévőségek behajtása érdekében tett
intézkedések- a jegyző előterjesztésében
2. Javaslat az Önkormányzat következő évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
3. Javaslat az önkormányzat képviselő-testülete munkatervére – a polgármester
előterjesztésében
4. Javaslat a teljesítménykövetelményekkel összefüggő célok meghatározására
Zárt ülés:
1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok
elbírálására– a polgármester előterjesztésében
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: poogármester
------------------------------------------9.) Javaslat a 2020. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt
célok meghatározására - a jegyző előterjesztésében
Kovács Edit jegyző:
Szintén kötelező feladat, amelyet évről-évre meg kell határozni. A köztisztviselőknek
félévente teljesítményértékelést kell készíteni, amihez az önkormányzat kiemelt
céljainak meghatározása adja a megfelelő alapot. Szerepel benne az ügyfelek
megfelelő kiszolgálása, az adóbeszedés, a pályázati menedzsmentben való
részvétel, az ASP szakrendszerek alkalmazása, és egyéb feladatok.
Marics József polgármester:
Szavazásra kérte a képviselőket az előterjesztéssel kapcsolatban.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2019. (XI.28.) önkormányzati határozata
az Önkormányzat kiemelt céljairól
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kttv. 130. §-a alapján
eljárva – az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal állományában lévő
köztisztviselők 2020. évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat a
következőkben határozza meg:
1. Alapvető célkitűzés a település jövőképének és a helyi lakosság
életkörülményeinek tudatos alakítása, valamint ehhez a források, eszközök és
lehetőségek felmérése.
2. A testületi ülések, az aktuális rendeleti szabályozások és határozati döntések
tervezeteinek jogszerű előkészítése, az eldöntésre váró kérdésekben a
testületek széles körű informálása, a szükséges egyeztetések,
véleményeztetések lefolytatása, valamint ehhez kapcsolódóan az érintett civil
szervezetek véleményének kikérése.
3. Az ügyfelek előzékeny és kulturált kiszolgálása, a lakosság ügyeinek,
határidőn belüli, minél gyorsabb, célszerű és jogszerű intézése, a helyi
közigazgatás területén a szolgáltató és polgárbarát igazgatási jelleg erősítése.
4. A meghozott döntések és intézkedések határidőben való végrehajtása, az
előírt jogok és kötelezettségek döntésnek megfelelő érvényre juttatása.
5. Az önkormányzatiság anyagi hátterének erősítése és ehhez a bevételnövelés
lehetőségeinek
kihasználása,
az
önkormányzati
feladat-ellátás
költségtakarékos, biztonságos működtetésének igénye mellett a különböző
forrásokból igényelhető működési és fejlesztési célú, kiemelten az Európai
Uniós pályázatok színvonalas előkészítése, az elnyert támogatások
szabályszerű felhasználásának és elszámolásának elősegítése.
6. Az önkormányzat és a hivatal éves költségvetésének tervszerinti
végrehajtása, a 2020. évi költségvetési javaslat, gazdasági program és
költségvetés tervezetének megalapozott és körültekintő összeállítása.
7. A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele.
8. Az ASP szakrendszerek működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: jegyző
----------------------------------------------------10.) A hó-eltakarításra benyújtott árajánlatok elbírálása – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
A hó-eltakarítási munka elvégzésére két árajánlatot kértünk be az Agrofauna Bt. és
az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft-től. Elmondta, hogy nem éri meg
messzebbről vállalkozót megkeresni erre a feladatra, nem is tud időben a településre
érni havazás estén. A tavalyi évben mindkét árajánlattevővel kötött az önkormányzat
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szerződést, mert a nagy teljesítményű hótóló az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági
Kft. tulajdonában van, de kézi hólapátolást és síkosság-mentesítést csak az
Agrofauna Bt. tud biztosítani. Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a téli hóeltakarítási munkák elvégzésére tett árajánlatokat, kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2019. (XI.28.) önkormányzati 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:
1. Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Isztiméri Bakony
Mezőgazdasági Kft. ajánlatát elfogadja az alábbi feltételekkel:
- John Deere erőgépre szerelt tolólap vagy hóeke: 15.000,- Ft/óra + ÁFA
- Manitou rakodógép: 12.300,- Ft/óra + ÁFA.
2. Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Agrofauna Bt. (8052
Fehárvárcsurgó, Ifjúság u. 8) ajánlatát elfogadja az alábbi feltételekkel:
- gépi hó tolás – só szórás
14.000,- Ft/óra/gép + áfa
- kézi hó eltakarítás
3.500,- Ft/óra/fő + áfa.
A készenléti díj összege:
65.000,- 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
---------------------------------------11.) Javaslat az orvosi rendelő és a vizesblokk felújítására - – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Az orvosi rendelő felújításához a bútorok egy része már megérkezett, de a
vizesblokk ázása miatt szükség van annak a felújítására is. Van egy beadott
pályázatunk a Polgármesteri Hivatal felújítására 20 millió forintról, amelyről
megkaptuk a visszaigazolást, hogy elfogadták, de forráshiány miatt tartaléklistára
kerültünk. A Magyar Falu Program keretében megmaradt források újra elosztása
során lehetőségünk van a támogatás elnyerésére, de erről a döntés csak december
elejére várható. Az új orvosi eszközöket, a már felújított rendelőbe kellene lehetőség
szerint elhelyezni. A költségek és munkák felmérése megtörtént, a vállalkozóval
egyeztetve 4 millió forintig el lehet végezni a vizesblokk felújítását. Amennyiben a 20
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millió forint támogatást elnyeri az önkormányzat, az eredeti terv szerint készül a
felújítás, ha nem nyer a pályázat, akkor a 4 millió forintos összeghatárig kell a
legszükségesebb munkákat elvégeztetni. Kérte, hogy aki elfogadja az előterjesztést,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2019. (XI.28.) önkormányzati határozata
az orvosi rendelő vizesblokk felújításáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát
képező, 8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. sz. alatti orvosi rendelő vizesblokk
felújítását, szennyvíz-elvezetését és festését elvégezteti a 2019. évi költségvetési
tartaléka terhére, 4.000.000,- Ft összeghatárig.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezésre vonatkozó
szerződés megkötésére.
Felelős:

polgármester

Határidő:

azonnal

Pusztay Krisztián Zoltán képviselő:
Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az árajánlatot beküldő, egyéni vállalkozóként
küldte az árajánlatát. Amennyiben a 20 millió forintos pályázati támogatást elnyeri az
önkormányzat, akkor, mint egyéni vállalkozó, állíthat-e ki ekkora összegről számlát.
Marics József polgármester:
A pályázat benyújtásakor céges árajánlatot adott a vállalkozó, de a fent említettek
miatt most csak a tartalékunk terhére tudjuk a legsürgősebb munkát elvégeztetni.
------------------------------------------------12.) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről,
főbb eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
A polgármesteri tájékoztatót előzőleg már megkapták a képviselők. A beszámolóhoz
fontosnak tartotta hozzátenni, hogy a Kistérség által fenntartott orvosi ügyelet díját 25
millió forinttal tervezik megemelni, mivel az orvosok és gépkocsivezetők bérét meg
kell emelni. Véleménye szerint az ellátásra szükség van, a településenkénti
hozzájárulás emelkedése nem jelentős.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a polgármesteri tájékoztató elfogadását.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2019. (XI.28.) önkormányzati 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
-----------------------------------------------13.) Egyebek
a) Az Összefogás Szövetkezet csatlakozási felkérése
Marics József polgármester:
Az Összefogás Szövetkezet előzőleg benyújtott egy csatlakozási felkérést az
önkormányzatnak, amikor csak az Alapszabályt kaptuk meg. A Szövetkezet többi
dokumentumát az Üzleti Terv kivételével utólag megkaptuk. A mérlegből kiderült,
hogy a szövetkezetnek nincs valós tevékenysége. Fennáll annak a veszélye is, hogy
a csatlakozás után, ha a szövetkezetnek adóhátraléka keletkezik, az önkormányzat
köztartozás miatt már nem vehet részt uniós pályázatokon. A szövetkezet az ország
másik végén van bejegyezve, ezért nem tanácsos a csatlakozás. Kérte a képviselők
véleményét a kérdésben.
Hajdú Csaba képviselő:
Véleménye szerint nem szabad elfogadni a csatlakozási felkérést.
Marics József polgármester:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat nem csatlakozik az
Összefogás Szövetkezethez, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2019. (XI.28.) 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.)
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kérelmét és úgy dönt, hogy nem kíván csatlakozni a Szövetkezethez az alábbi okok
miatt:
A Szövetkezet által becsatolt iratokból megállapítható, hogy tényleges
tevékenységet nem folytat, székhelye nem Bakonykúti településen található. A
Szövetkezet üzleti tervet az Önkormányzat hiánypótlási felhívására sem csatolt. A
Szövetkezet saját tőkéje 70.000,- Ft, mely a Képviselő-testület megítélése szerint
biztonságos működést nem teszi lehetővé.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (2) bekezdése szerint „a
helyi önkormányzat vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem
veszélyeztetheti. A helyi önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet
részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.”
A fentiek miatt a Képviselő-testület a csatlakozási kérelmet elutasította.
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: jegyző

-------------------------------------------------b) Magyar Falu Pályázat – temető felújítás
Marics József polgármester:
A pályázat miatt szükség van a műszaki ellenőr megbízására. Kaszti Tamás a
Klaszbau Kft.-től adott árajánlata 100 000.-Ft+Áfa.
Pusztai Krisztián Zoltán képviselő:
A Magyar Mérnöki Kamara ajánlása szerint egy beosztott munkahelyi mérnök
napidíja 1-10 nap közötti foglalkoztatás esetén 165.000.-Ft. Az árajánlatban szereplő
összeg mérnöki tevékenységért nem tekinthető soknak.
Marics József polgármester:
Kérte, aki elfogadja az árajánlatot, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2019. (XI.28.) önkormányzati határozata
a Magyar Falu Program „Temető fejlesztés” alprogram megvalósításához
műszaki ellenőr alkalmazásáról
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu
Program „Temető Fejlesztés” alprogram megvalósításához műszaki ellenőrzésre
benyújtott ajánlatot és a Klaszbau Kft. (8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 34.)
ajánlatát elfogadja 100.000,- Ft + áfa összegben. A műszaki ellenőri feladatokat a
Kft. részéről Kaszti István Tamás látja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
--------------------------------------------------c) Mikulás és karácsonyi ünnepség rendezése
Marics József polgármester:
A korábbi években a karácsonyi rendezvényt „Nyugdíjas karácsony”-nak neveztük,
mivel a nyugdíjasok száma egyre csökkent, a rendezvény átalakult Falu
Karácsonnyá. Ma már az egész falu részt vesz az ünnepségen. Idén a Hungarikum
együttes zenés karácsonyi műsorát rendeltük meg. A műsor után lesz külön fogadás,
ahol a nyugdíjasok részére összeállított csomagokat osztanánk ki. A Mikulás
ünnepség december 6-án lesz, a gyerekeknek szintén összeállítottunk egy
csomagot, amit ki fogunk osztani, nekik is lesz vendéglátás. Szükség volt a két
rendezvény szétbontására, hogy kényelmesen elférjünk a házban. A Mikulás
ünnepségre összesen 125 000.-Ft, áll rendelkezésre, melyből a Batyu Színház
előadását, a megvendégelés, és a gyerekek ajándékcsomagjának költségeit tudtuk
fedezni. A Karácsonyi ünnepség költségei szintén a költségvetésben biztosítottak, a
Hungarikum együttes 100 000.- Ft, a vendéglátás 64 000.-Ft, és az idősek
ajándékcsomagjai 105 000.-Ft, ami összesen 269 000.-Ft költséget jelent.
Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a decemberi ünnepségek
megrendezésével, és elfogadják a betervezett költségeket, kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2019. (XI.28.) önkormányzati határozata
Mikulás és karácsonyi ünnepség megrendezéséről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. december
6-án Mikulás ünnepséget rendez a gyermekek részére, 2019. december 15-én pedig
Karácsonyi ünnepséget rendez. A rendezvények költségei az alábbiak szerint alakulnak:
1. A Mikulás ünnepség költségei: Batyu Színház előadása 65.000,- Ft, a 14 éven aluli
gyermekek ajándékcsomagja 1.500,- Ft/fő, összesen várhatóan 30 fővel számolva
45.000,- Ft., vendéglátásra 500 Ft./ fő, összesen 15.000 Ft. – mindösszesen
125.000 Ft., a 2019. évi költségvetésben biztosítottak.
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2. A Karácsonyi ünnepség
nyugdíjas 64.000,- Ft
ajándékcsomagok a 21
105.000,- Ft értékben –
biztosítottak.

várható költségei - a vendéglátás 32 fő 65 év feletti
értékben, műsor 100.000,- Ft értékben, továbbá
fő 70 év feletti lakos részére 5.000,- Ft/fő, összesen
mindösszesen 269.000 Ft. a 2019. évi költségvetésben

Határidő: 2019. december 15.
Felelős: polgármester
--------------------------------Marics József polgármester:
Tájékoztatta a jelenlévőket az Adventi hétvégi rendezvényekről, kézműves termékek
vására, templomi koncertek várhatók, melyekre a meghívók folyamatosan készülnek,
és időben kiküldésre fognak kerülni.
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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