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BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
14-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8045 Bakonykúti, Szabadság u. 41.

Jelen vannak:
Marics József
Kasza Jánosné
Dr. Fülöp Gyula
Szalmási Tamás Ferencné
Törjék György

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Parajdi Cecília

aljegyző

Marics József polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5
megválasztott képviselő az ülésen jelen van. Külön köszöntötte Vörösné Weiner
Katalint és Talabér Tibort a DRV Zrt. képviselőit. Kérte, hogy a napirendi pontok közé
vegyék fel a Katasztrófavédelemi Igazgatóság tájékoztatóját.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül - a következő
napirendi pontokat fogadta el és tárgyalta meg az alábbiak szerint:
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Napirendi pontok:
1./ Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj
módosítására – rendelet tervezettel
Előterjesztő : a polgármester - a szolgáltató Depónia Kft. díjjavaslata alapján
2./ Javaslat a 2010. évi vízdíjak megállapítására- rendelet tervezettel
Előterjesztő: polgármester a szolgáltató DRV Zrt. díjjavaslata alapján
3./ Tájékoztató Bakonykúti Községi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodása
három negyedéves teljesítésének helyzetéről
Előterjesztő: a polgármester
4./Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
módosítására
Előterjesztő: a polgármester
5./Javaslat Bakonykúti Községi
koncepciójára
Előterjesztő: a polgármester

Önkormányzat

2011.

évi

rendelet

költségvetési

6./ Tájékoztató Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti községek Körjegyzősége 2010.
évi költségvetése végrehajtásának háromnegyed éves teljesítéséről
Előterjesztő: aljegyző
7./ Javaslat Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti községek Körjegyzősége 2011. évi
költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: aljegyző
8./ Javaslat a képviselő-testület 2011. évi munkatervére
Előterjesztő: polgármester

9./ A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója
Előterjesztő: polgármester
10./Tájékoztató bejelentések, egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

---------------------------1./ napirend: Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatási díj módosítására
Előterjesztő : a polgármester - a szolgáltató Depónia Kft. díjjavaslata alapján

Marics József polgármester
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A napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy a szolgáltatási díj mértéke a 2011. évre
120 literes edényzetre vonatkozóan 269,- Ft+ áfa/ürítés, a hulladékgyűjtő zsák pedig
240,- Ft+ áfa lenne.
Kasza Tamásné képviselő
Megkérdezte, hogy nem lehetne e megoldani, hogy bizonyos időszakokban, például
télen, 2 hetente lenne csak ürítés?

Marics József polgármester
Korábban kéthetente volt az ürítés, de jogszabály szerint kötelező a heti ürítés.

Törjék György, képviselő
Az üdülőtulajdonosok tavaly kérték, hogy 2010-ben egy negyedévet ne kelljen
kifizetniük, mivel a őszi-téli időszakban nem tartózkodnak itt. Ezt az engedményt
megkapták, ennek ellenére a Depónia mind a négy negyedévet kiszámlázta.

Marics József polgármester
Elmondta, hogy mindenkinek egyénileg fel kell hívni a szolgáltatót, az önkormányzat
a kérelemre kiadja hozzá az igazolást, amit be kell mutatni a Depóniának.

A Képviselő-testület a napirend ügyébena rendelet-tervezetről egyhangúlag - 5 igen
szavazattal - ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 13/2002. (XII.30.) B. Önk. sz. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete)
-----------------------2./ napirend: Javaslat a 2010. évi vízdíjak megállapítására- rendelet tervezettel
Előterjesztő: polgármester a szolgáltató DRV Zrt. díjjavaslata alapján
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Marics József polgármester
A napirenddel kapcsolatban átadta a szót a DRV Zrt. képviselőjének.

Vörösné Weiner Katalin, a DRV Zrt. képviselője
Elmondta, hogy idén új alapokra helyezte a társaság a díjképzést, mivel alternatív
javaslatot küldtek az önkormányzatoknak. A társaság felmérte a vízi közmű
rendszerek állapotát, amelynek eredménye lesújtó volt. Elmondta továbbá, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő vízi közművek használatából származó
eszközhasználati díjaka felélik az önkormányzatok, nem forgatják vissza a hálózat
fejlesztésére. Ez azt jelenti, hogy a termelt amortizációt a költségvetésükben elnyelik,
másra költik. A szerelvények nagyon leromlott állapotban vannak, ennek
következtében az üzemeltetés is nehezebb, több költségvonzata van. A két
alternatíva közötti különbség, hogy az egyikben az üzemelési díjat kevésbé emelték,
viszont megemelték az eszközhasználati díjat, amelyet az önkormányzatnak fizetnek,
ezzel is szeretnék támogatni az önkormányzatok árbevételét. Az 1-es alternatívánál
az emelés 2,8 % az egytényezős és ezen belül 5 % az eszközhasználati díj, viszont
a másik alternatíva szerint 5 % a díjemelés. Az 1-es alternatívához kérnek egy
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat az eszközhasználati díjat a
vízi közmű rendszerre fordítja, vagy elkülönített számlán kezeli.

Szalmási Tamásné képviselő
Véleménye szerint ahhoz, hogy az önkormányzat fejleszteni tudjon, kevés az 5 %-os
eszközhasználati díj, hány évig kell gyűjteni ahhoz, hogy ezt fel tudják valamire
használni.

Vörösné Weiner Katalin, a DRV Zrt. képviselője
Válaszában elmondta, hogy az önkormányzat határozza meg az eszközhasználati
díjat, ezért azt megemelheti.

Talabér Tibor, a DRV Zrt. képviselője
Hozzátette, hogy miután felmérték a rendszer és a kutak állapotát, amihez az elmúlt
években kaptak az önkormányzattól segítséget, kicserélték a szivattyúkat. A vízmű
gépház állapota és az elosztóházak csővezetékei nem megfelelőek, ezt mutatja a
vízminőség romlása is. Ezeket a problémákat megoldották, viszont ez a gond
bármikor visszatérhet, ennek megoldásaként az „egykutas” rendszert kellene
kikerülni. A jövő évtől – várhatóan - lesznek olyan pályázati lehetőségek, amelyekkel
indulni lehet a rendszer felújítására. Felvették a kapcsolatot a honvédséggel, mivel
ott is kellene vízigényt növelni, ha az önkormányzat és a honvédség összefogna,
akkor a két fél közös teherviselésével egy új rendszert tudna kiépíteni. Háromféle
variáció létezett, az egyik szerint összekötnék a település hálózatát Guttamási
rendszerével , ez kb. 2,5 km-es vezetéképítést jelentene, aminek nagyon magasak a
költségei. A másik lehetőség az lenne, hogy a településen lévő víztisztítót felújítanák.
Ezzel kapcsolatban az a gond, hogy a tűzi víz igény még mennyiségileg biztosított,
viszont a település fejlődésével, szivattyút is kellene cserélni a kútban. A harmadik
megoldás, hogy a honvédség is részt vállal ebben a fejlesztésben és a Guttamási

5
rendszerre való rákötésben. Itt még lenne két variáció, de ezeket is meg kell
terveztetni, ha összekötnék Guttamási rendszerével, vagy egy nyomásfokozóval
látnák el Bakonykútit. Mindkét variáció jobb, mint a saját kútnak a feljavítása, viszont
azt is felül kell vizsgálni, hogy a településnek van egy saját vízbázisa, amit feladni
nagyon célszerűtlen lenne. Javasolta, hogy a település rendszerét kössék össze a
Guttamási rendszerrel és akkor vízminőségi és vízmennyiségi panaszok nem
lesznek.

Marics József polgármester
Véleménye szerint hosszú távon mindenképpen ez lenne a jó megoldás. Ezzel
kapcsolatosan már felvette a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális
Ügynökségével.

Talabér Tibor, a DRV Zrt. képviselője
Hozzátette, hogy a honvédségi létszám ingadozása miatt kell jobban fejleszteni a
rendszert, mivel hadgyakorlaton kívül alig van katona, viszont hadgyakorlat idején
megsokszorozódik a létszám és ezzel együtt a vízigény is. Ezeket a problémákat
közösen kell megbeszélni még a fejlesztés előtt, így tisztázni lehet a vízigényeket és
hogy ki milyen részt vállal a beruházásból.
Törjék György, képviselő
Megkérdezi, hogy amennyiben ez a fejlesztés megvalósul, az mennyire befolyásolja
a régi rendszert? Megkérdezte még, hogy a nyomáscsökkentőt csak a bejövő
vezetékre kell e tenni?

Talabér Tibor, a DRV Zrt. képviselője
Válaszában elmondta, hogy a vízbázis védelmére vonatkozó pályázat létezik, így az
egészet pályázati forrásból lehetne finanszírozni.
A települési belső hálózatnak a nyomásviszonyát kell megoldani, akkor viszont
lehetne beépíteni nyomáscsökkentőket, ezeket a tervezés során tudják megmondani,
hova milyen szelep szükséges, milyen műszaki megoldást javasolnak.
Törjék György, képviselő
Megkérdezte, hogyha közvetlenül megkapják a vizet, akkor is szükség van e a
vízbázis-védelemre?
Talabér Tibor, a DRV Zrt. képviselője
Kérdésre válaszolva elmondta, hogy ha belátható időn belül lenne pályázati forrás
arra, hogy a település hálózatát kössék össze a másik rendszerrel, akkor az
összekötést javasolná. Viszont most van egy olyan pályázat, amely a vízbázis
védelmére vonatkozik ezért azt mindenképpen szükségesnek ítéli megtenni.

Törjék György, képviselő
Hozzátette, hogy a DRV adott egy 13 millió forintos árajánlatot arra, hogy egy másik
kutat kellene fúrni. A felújítás és a másik kút fúrása szakemberek szerint nem fedezi
a 13 milliót.
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Kérte, hogy belátható időn belül találjanak megoldást erre a problémára.
Talabér Tibor, a DRV Zrt. képviselője
Megígérte, hogy számba veszik a lehetőségeket és készítenek hozzá egy
tanulmányt, aminek viszont költsége lesz. Ehhez javasolta, hogy osszák meg ezeket
a költségeket is.
Marics József polgármester
Hozzátette, hogy hiába vannak pályázatok, azokat az önkormányzatnak meg kell
finanszíroznia, tehát anyagi lehetőségeik korlátozottsága miatt sem lehet együtt
elvégezni a vízbázis védelmét és a felújítást.
Parajdi Cecília aljegyző
Javasolta, hogy a testület adjon felhatalmazást a polgármesternek arra, hogy írásban
kérjen a DRV-től árajánlatot e tanulmány elkészítésének költségeiről.

Vörösné Weiner Katalin, a DRV Zrt. képviselője
Hozzátette, hogy csak nagyságrendileg tudnak árajánlatot adni, pontosat nem.
Tájékoztatta még a jelenlévőket arról, hogy a jövő évtől új számlázási rendszer kerül
bevezetésre, ami sokkal egyszerűbb lesz. Az elszámoló– és a résszámlán fel lesz
tűntetve a túlfizetés is, amit beszámítanak a számlába.
Marics József polgármester
Kérte a testület felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy a DRV Zrt-től kérhessen
árajánlatot a tanulmány elkészítésének költségeiről.
A Képviselő-testület a javaslat ügyében egyhangúlag - 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2010. (XII. 14.) B. Önk. sz. határozata

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a DRV Zrt-től kérjen előzetes költségbecslést a település biztonságos
ívóvíz ellátásának fejlesztésére vonatkozó tanulmány készítésének költségéről.
A képviselő- testület egyúttal kéri a DRV Zrt-t, mint szolgáltatót, hogy az ívóvíz
hálózat fejlesztés kérdéskörben nyújtson szakmai segítséget a képviselőtestületnek.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
------------------------------A Képviselő-testület a napirend ügyében (a rendelet-tervezetről) 5 szavazattal,
egyhangúlag - ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő Testülete
8/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete)
------------------------

Parajdi Cecília aljegyző
Kérte a képviselő-testületet, hogy mivel a vízdíjaknál az egyes alternatívát fogadták
el, adjon a testület felhatalmazást a polgármesternek, hogy aláírja a hozzá tartozókiküldött - nyilatkozatot, mely szerint az önkormányzat kötelezi magát arra, hogy az
eszközhasználati díjat külön kezeli, tartalékolja, és azt nem költi más célra.

A Képviselő-testület a javaslatról egyhangúlag - 5 igen szavazattal - ellenvélemény
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2010. (XII. 14.) B. Önk. sz. határozata

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzat és a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. között fennálló
szerződésben rögzítettek szerint a víziközmű után fizetendő eszközhasználati
díjat 2011. évtől kezdődően az önkormányzat elkülönítve tartsa nyilván, és a
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működtetéshez
szükséges beruházási ( felújítási, rekonstrukciós és korszerüsítési) feladatok
költségeinek finanszírozásához pénzügyi forrásként teljes mértékben biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a DRV Zrt-t, hogy a szükséges beruházási
feladatokról évente, 3 éves gördülő tervben tájékoztassa az önkormányzatot, a
kijelölt feladatokat az önkormányzat megrendelése alapján hajtsa végre és
azokról évente elszámoljon.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú nyilatkozat
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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3./ napirend: Tájékoztató Bakonykúti Községi Önkormányzat 2010. évi
gazdálkodása három negyedéves teljesítésének helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Marics József polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy minden negyedévben át kell
tekinteni az önkormányzat gazdálkodását és így a következő napirendi pontban
módosítani is kell a költségvetési rendeletet.
Ez a módosítás a mai napon elkészült, a szeptember 30-i állapotot tükrözi, amilyen
számok szerepelnek, azokat át szükséges emelni a költségvetési rendelet
módosításába. Látható, hogy a tervezés viszonylag jó volt, hiszen most 75 %-nak
kellene teljesülnie, ami jelenleg 74,03 %. A bevételek is időarányosan teljesültek. A
rendeletet az elnyert játszótér-, illetve a TEUT-as pályázat miatt kell módosítani.

A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag - 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2010. (XII. 14.) B. Önk. sz. határozata

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010.
évi három negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben
foglaltakkal elfogadta.
---------------------

4./ napirend: Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetésének rendelet
módosítására
Előterjesztő: polgármester

A Képviselő-testület a napirend ügyében a egyhangúlag - 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő Testülete
9/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010.(II. 15.)B.Önk. számú rendelete módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete)
------------------------
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5./ napirend: Javaslat Bakonykúti
költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: polgármester

Községi

Önkormányzat

2011.

évi

Marics József polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzat 2011. évi koncepciója nem kötelezi az
önkormányzatot semmire, csak tájékoztatás ahhoz, hogy tervezni tudjanak a
következő évre. A koncepcióval kapcsolatban hozzátette, hogy Gáll Attilával,
Iszkaszentgyörgy polgármesterével egyeztettek a körjegyzőség működési
költségeivel kapcsolatosan, aki később levélben kérte, hogy a Bakonykúti
Önkormányzat járuljon hozzá a közös intézmények fenntartási költségeihez, valamint
a körjegyzőség működésének fenntartásához. Az Iszkaszentgyörgyi Önkormányzat
az államtól a körjegyzőség működéséhez mintegy 5,1 millió forintot kap. Ez az
összeg a körjegyzőség létrehozásakor 8,5 millió forint volt. A törvény szerint, ha
nincs megállapodás a két önkormányzat között, akkor a létszám arányában kell
hozzájárulni. A körjegyzőség működéséhez a két önkormányzatnak 36 millió forintot
kell biztosítania. Az egyeztetés során a létszámarány 50 %-át kérnék
hozzájárulásként, aminek összege 600.000,- Ft. Ennek arányában kérték az iskola
és az óvoda működési költségeihez való hozzájárulást is. Az iskolába jelenleg 1
gyerek jár Bakonykútiból, így 250.000,- Ft-ot kellene fizetni. Az óvodába járó 1
gyermek után nem fizetnének, a család lakóhelyének várható változása miatt, így
valószínűleg nemsokára nem abba az óvodába fog járni a gyermek. Jövő év
januárjában a két testületnek le kell ülni és módosítani a megállapodásokat erre
vonatkozóan.

Törjék György, képviselő
Elmondta, hogy nem tudott teljes mértékben felkészülni ezzel kapcsolatban, de
véleménye szerint először számszerűen ki kellene mutatni, hogy pontosan mennyi
költség hárul Iszkaszentgyörgyre Bakonykúti vonatkozásában, mi alapján lettek a
fenti összegek megállapítva. Hozzátette, hogy a pénzügyi feladatokat talán
kvalifikáltabb szakember jobban el tudná látni, de szerinte Bakonykúti pénzügyei nem
igényelnek egy fő állású dolgozót teljes munkaidőben.

Marics József polgármester
Az iskola költségvetése az önkormányzat költségvetésének része, így azt pontosan
nem tudja, a körjegyzőség költségvetése viszont 46 millió forint körül van, ebből 36
millió forintot kell betenni. A költségeket a lakosságszámra visszaosztva több mint 1
millió forint lenne Bakonykúti részéről.
Törjék György, képviselő
Kérte, hogy a januári egyeztetés anyagát előbb kapja meg, hogy fel tudjon rá
készülni és reálisan tudjon dönteni.

Parajdi Cecília aljegyző
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Hozzátette, hogy a körjegyzőség működésében nem csak a pénzügyi feladatokat kell
ellátnia a körjegyzőségnek, hanem többek között a testületi ülésekre való
felkészülést, a képviselő-testületi anyagok előkészítését és a jegyzőkönyvek
elkészítését is magába foglalja az egyéb államigazgatási feladatokon kívül. A
jelenlegi létszámmal nagyon nehéz a határidőket betartani. Az iskola
vonatkozásában az állami normatívákon felül 40 millió forinttal járul hozzá az
önkormányzat a fenntartáshoz, ami gyermekenként körülbelül 200.000,- Ft. Ezt az
összeget az iszkaszentgyörgyi önkormányzat Mohától is kéri, mivel benne van a
társulásban.
Szalmási Tamásné képviselő:
Megkérdezte, hogy a koncepció szerint hova terveztek számítógépet?
Marics József polgármester
Elmondta, hogy az orvosi rendelőbe terveztek új gépet, mivel a jelenlegi nagyon régi
és nagyon lassú.
Szalmási Tamásné képviselő:
A következő évi tervezéshez fontos lenne tudni, hogy ténylegesen milyen tételek
adódtak, mi az, ami csak egyszeri volt, mi a visszatérő, állandó kiadás. Ehhez egy
kartonszerű anyagot és egy főkönyvi kivonatot kért.
Törjék György, képviselő
Javasolta, hogy állapítsák meg az anyag elkészítésének határidejét.
Parajdi Cecília aljegyző
Javasolta, hogy határozatba fogalmazzák bele, hogy a költségvetés elfogadása előtt
a testület az előterjesztést egy konzultáción szeretné megismerni, aminek határideje
január 31 lenne.
A Képviselő-testület a napirendhez kapcsolódóan a javaslatról egyhangúlag - 5 igen
szavazattal - ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2010. (XII. 14.) B. Önk. sz. határozata
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011.
évi költségvetési koncepcióját a beterjesztés szerint elfogadja.
A képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy a képviselő-testületi ülést
megelőzően, képviselői konzultáción ismerhessék meg az önkormányzat 2011.
évi tervezett feladatait a 2010. évi tényleges adatok ismeretében.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 2011. január 31. ( a konzultáció megtartására)
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-------------------------6./
napirend:
Tájékoztató
Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti
községek
Körjegyzősége 2010. évi költségvetése végrehajtásának háromnegyed éves
teljesítéséről
Előterjesztő: aljegyző
Marics József polgármester
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, elfogadásra javasolta.
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag - 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2010. (XII. 14.) B. Önk. sz. határozata
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az Áht. 79. §-ában
foglaltak szerint – tájékozódott a körjegyzőség 2010. évi három negyedéves
gazdálkodásának helyzetéről.
Az előterjesztést és annak mellékleteiben foglaltakat – 2010. szeptember 30-i
állapotnak megfelelően:

-

30.045 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
27.853 e Ft bevételi és 22.242 e Ft kiadási teljesítéssel

tudomásul vette és elfogadta.
--------------------------

7./ napirend: Javaslat Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti községek Körjegyzősége
2011. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: aljegyző

Parajdi Cecília aljegyző
Ismertette a napirendi előterjesztést.
Szalmási Tamásné képviselő:
Megkérdezte, hogy a fenntartási költség hogyan áll össze?
Parajdi Cecília aljegyző
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Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a körjegyzőség 2008. január 1-jei
megalakulásakor a körjegyzőség működéséhez 8,5 Mft-ot biztosított az állam, ez
2009-ben 6,2 Mft volt, 2010-ben pedig már mintegy 5,1 Mft-ra csökkent. A
körjegyzőség megalakításakor a két önkormányzat úgy döntött, hogy Bakonykútinak
nem kell hozzájárulást fizetnie a működéshez, ez szerepel a megállapodásban is. Az
eltelt 3 év tapasztalatai alapján, a csökkenő állami pénzeszközök mértékét is
figyelembe véve jutottak arra az elhatározásra, hogy, ha kis mértékben is, de kérjék
a Bakonykúti önkormányzat anyagi hozzájárulását a közös fenntartású intézmények
működtetéséhez.
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag - 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2010. (XII. 14.) B. Önk. sz. határozata
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az IszkaszentgyörgyBakonykúti Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetési koncepcióját a
beterjesztés szerint elfogadja.
----------------------8./ napirend: Javaslat a képviselő-testület 2011. évi munkatervére
Előterjesztő: polgármester

Marics József polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzatnak törvényi
kötelezettsége, hogy minden év végén következő évi munkatervet készítsen.

Törjék György, képviselő
Megkérdezte, hogy a 2011. évi munkatervet ki készítette?

Parajdi Cecília aljegyző
Válaszában elmondta, hogy a munkatervet a törvényi előírások szerint készítették
elő, a polgármester úr is átnézte, és ennek megfelelően beterjesztették a testület elé.
A képviselők javaslatot tehetnek még egyéb napirendek megtárgyalására is.
A későbbiekben hozhatnak olyan döntést is, hogy a képviselők novemberben
tehetnek javaslatot a munkatervre, amit decemberben – a képviselő-testület döntése
szerint - ennek megfelelően fogad el.
Törjék György képviselő
Javasolta, hogy legközelebb a közmeghallgatást más időpontra tegyék, mert
sokaknak nem megfelelő, vagy megoldásként javasolta még, hogy 2 vagy több
közmeghallgatást tartsanak.
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A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag - 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2010. (XII. 14.) B. Önk. sz. határozata
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az
előterjesztés szerint elfogadja az önkormányzat képviselő-testülete 2011. évi
munkatervét.
------------------------------

9./ napirend: A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója
Előterjesztő: polgármester

Marics József polgármester
Elmondta, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak törvényi kötelezettsége, hogy
minden évben tájékoztatást nyújtson a képviselő-testületnek a polgári védelmi
feladatokról. Minden településnek védelmi bizottságot kell létrehoznia, amelynek
vezetője a polgármester, bármilyen katasztrófahelyzet esetén katonákat, rendőröket
rendelhetnek ki.
A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag - 5 igen szavazattal - határozat
hozatal mellőzésével tudomásul vette.

10./Tájékoztató bejelentések, egyebek
a/ - Javaslat Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Körjegyzőség köztisztviselői
2010.
évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok
meghatározására- az aljegyző előterjesztésében

Parajdi Cecília aljegyző
A köztisztviselőkre vonatkozóan a köztisztviselői törvény rendelkezései az irányadók.
Ahhoz hogy a munkájukat milyen módon végzik,és azt értékelni lehessen,
célkitűzéseket kell elfogadnia az önkormányzatnak. Az előterjesztés röviden arról
szól, hogy az önkormányzat meghatározza a célokat, a hivatal és a köztisztviselők
hogyan lássák el feladataikat annak érdekében, a lakosság, valamint a fenntartó
önkormányzatok megelégedésére, az ügyfélbarát közigazgatás megvalósítására.
Ezek a célok alapján tudják az egyes dolgozóknak éves szintre lebontani a
teljesítményértékelési céljaikat.
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Törjék György képviselő
Megkérdezte, hogy miért az aljegyző van jelen a testületi ülésen, a jövőben is így
lesz e?
Véleménye szerint az lenne a megfelelő, hogy mindig ugyanaz a személy lenne a
testületi anyagok előkészítője, mint aki az üléseken részt vesz.

Parajdi Cecília aljegyző
Válaszában elmondta, hogy ez kivételes alkalom, mivel mindkét testületnek egy
időben van a közmeghallgatás és a testületi ülés is, ezért kellett megosztani a
munkát a körjegyzőnek. A jövőben, amennyiben a körjegyző utasítja, részt vesz a
testületi üléseken.

A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag - 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2010. (XII. 14.) B. Önk. sz. határozata
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Ktv. 34. § (3)
bekezdése alapján eljárva – az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek
Körjegyzősége
állományában
lévő
köztisztviselők
2011.
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.
4.

Bakonykúti község
megjelentetése.

honlapján

hiteles,

naprakész

információk

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.
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5.

A megelőző ügyintézés, a helyszíni, feltáró, ellenőrző, felderítő munka
előtérbe helyezése, különösen a szociálpolitika, a gyermek- és
családvédelem, a rászorultakról való gondoskodásterén.

6. A meghozott döntések és intézkedések határidőben való végrehajtása,
az előírt jogok és kötelezettségek döntésnek megfelelő érvényre
juttatása.
7.

Az önkormányzatiság anyagi hátterének erősítése és ehhez a
bevételnövelés lehetőségeinek kihasználása, az önkormányzati
alapfeladat-ellátás költségtakarékos, biztonságos működtetésének
igénye mellett a különböző forrásokból igényelhető működési és
fejlesztési célú, kiemelten az Európai Uniós támogatások
megpályázása, illetve a pályázatok színvonalas előkészítése, az elnyert
támogatások szabályszerű felhasználásának és elszámolásának
elősegítése.

8.

A
helyi
önkormányzat
és
intézményei
biztonságos
működőképességének folyamatos fenntartása, ennek érdekében a
szigorú szükséglet szintjén az ésszerű takarékos gazdálkodás
követelményeinek betartása, a jóváhagyott költségvetésnek megfelelő
hatékony pénzfelhasználás biztosítása.

9.

Az önkormányzati
megvalósítása.

10.

Az intézményekkel kapcsolatos hivatali koordinatív szervező és
ellenőrző munka jogszabályi követelményeknek megfelelő, hatékony
ellátása.

11.

Az önkormányzat és intézményei éves költségvetésének tervszerinti
végrehajtása, a 2012. évi költségvetési koncepció, gazdasági program
és
költségvetés
tervezetének
megalapozott
és
körültekintő
összeállítása.

vagyonnal

való

eredményes

gazdálkodás

12. A bizottságok működésének koordinálása, működésükre vonatkozó
dokumentumok elkészítése.
13.

A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele.

14.
A körjegyzőség minőségirányítási rendszerének szabályszerű
működtetése.
-----------------------------------b/ Az élelmiszer és italbolt cserépkályha átépítés ügye
Marics József polgármester
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megkereste őt az élelmiszer és italboltot bérlő
személy, azzal, hogy a kályháról lejött pár csempe. Egy szakértő szerint a kályhát

16
újra kellene rakni, ami több mint 200.000,- Ft lenne, viszont azt javasolta, hogy
várjanak vele, mert télen nem fog kiszáradni a kályha, ezért kérte, hogy ebben az
ügyben jövő februárban döntsenek.

Törjék György képviselő
Egyetértett azzal, hogy ne most rakassák újra a kályhát, viszont nagyon át kell
gondolni a felújításokat, mert erre az épületre eddig is sokat költött az önkormányzat.

c/ Képviselői összeférhetetlenség megszűntetése
Marics József polgármester
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy két képviselő, Szalmási Tamásné és Törjék György
összeférhetetlenségi okok miatt írásban lemondott a Bakonykúti Községért
Közalapítványban betöltött tisztségükről. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy
fogadja el a tisztségekről szóló lemondást és felhatalmazást kért a testülettől arra
vonatkozóan, hogy a következő testületi ülésen új kuratóriumi tagokat jelöljön a
közalapítványba.

Parajdi Cecília aljegyző
Javasolta, hogy a legközelebbi ülésen döntsenek a személyi kérdésekbe, előtte
pedig egyeztessenek. Az érintett személyeknek nyilatkozniuk kell, hogy vállalják –
megválasztásuk esetén – a tisztséget, illetve, arról is, hogy hozzájárulnak e a
nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. Az alapító okirat módosítás tervezetének is
készen kell lennie addig.

Marics József polgármester
Az alapító okirat módosítása azért szükséges, mert a kuratóriumi elnöke és a
felügyelő bizottság elnöke nevesítve van az okiratban.

A Képviselő-testület Törjék György kuratóriumi elnöki tisztségről történő lemondása
ügyébenl egyhangúlag - 5 igen szavazattal - ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2010. (XII. 14.) B. Önk. sz. határozata
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Törjék Györgynek a
Bakonykútiért Közalapítvány kuratóriumának elnöki tisztségéről történt
lemondását tudomásul veszi.
--------------------------
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A Képviselő-testület Szalmási Tamás Ferencné közalapítvány felügyelő bizottság
elnöki tisztségről történő lemondása ügyében egyhangúlag - 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2010. (XII. 14.) B. Önk. sz. határozata
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szalmási Tamás
Ferencnének a Bakonykútiért Közalapítvány Felügyelő Bizottság elnöki
tisztségéről történt lemondását tudomásul veszi.
----------------------------

A Képviselő-testület a Bakonykútiért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról,
a kuratórium és felügyelő bizottság személyi összetételére vonatkozó javaslat
ügyében egyhangúlag - 5 igen szavazattal - ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2010. (XII. 14.) B. Önk. sz. határozata
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Bakonykútiért Közalapítvány Alapító Okiratának módositását, a kuratórium és a
felügyelő bizottság személyi összetételére vonatkozó javaslatot a soron
következő ülésén tárgyalja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a személyi
javaslatokról előzetesen folytasson egyezetetést és ez alapján kerüljön a
javaslat a képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
-------------------------------

d/ Marics József polgármester beszámolója az előző ülés óta történt
eseményekről

Marics József polgármester
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ezen a napon délelőtt részt vett a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás tanácsülésén. Ez a társulás közel 170
önkormányzat társulása, ebből 89 önkormányzati képviselőnek kellett volna részt
vennie, hogy határozatképesek legyenek. Az elhangzott napirendek lényege, hogy
operatívvá tegyék a munkát.
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Ezután délután volt a Kistérségi Társulás ülése, ahol szintén a jövő évi költségvetési
koncepcióról volt szó. El lett fogadva egy pályázat, amely szerint 5 éves időtartamra
megpályáztatják a Kistérségi Iroda vezetőjének álláshelyét.
Egyeztetett Gáll Attila polgármesterrel a körjegyzőség, az óvoda és az iskola közös
fenntartási költségeiről.
Végrehajtottak egy egyeztetést a Rákhegyi vízbázis biztonságba helyezésének
felülvizsgálatával kapcsolatban.
Előkészítette a nyugdíjas karácsonyi rendezvényt, amelyre meghívta a képviselőtestület tagjait és a körjegyző és aljegyző asszonyt.
A napi operatív feladatok, ügyintézés is ad bőven munkát.
A Móri Kórháztól érkezett egy kérés, hogy az ÁNTSZ-től kijelölték őket, hogy ortopéd
sebészetet és traumatológiai ellátást is végezhetnek, beleértve Bakonykúti területét
és lakosságát is. Annak idején a Móri Önkormányzat, a Bakonykúti Önkormányzat, a
Megyei Önkormányzat együttesen megtárgyalta azt, hogy Bakonykúti a járó
betegellátást illetően bekerül Székesfehérvárra. Kiderült, hogy a veszprémi
székhelyű regionális ÁNTSZ Igazgatóság 2010. januárjában hozott egy határozatot,
amiben Bakonykútit visszatette a móri területi ellátásba, amiről értesítést nem
küldtek. A székesfehérvári járó beteg ellátó most még fogadja a Bakonykúti
lakosokat, de jövőre ezt mindenképpen tisztázni és rendezni kell.

Törjék György képviselő:
Kéri a polgármestert, hogy a későbbiekben legalább pontokba foglalva adjon
tájékoztatást a két ülés közötti munkáról, másrészt a falu lakossága felé is jobb
tájékoztatást kér. Ezen túl menően szeretné megismerni a különböző értekezletek
anyagait is.
Az SZMSZ módosítására vonatkozóan javasolja, hogy a képviselők 2011. január 15éig tehessenek javaslatokat.
Ez utóbbi javaslattal a
mellőzésével egyetértett.

képviselő-testület

egyhangúlag,

határozat

hozatal

Marics József polgármester
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte részvételt, majd az ülést
bezárta.

K. m. f.
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Parajdi Cecília
aljegyző

