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Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

2011.

Az ülés helye: : Községháza (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

körjegyző

Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő az ülésen jelen
van.
Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás,
észrevétel, kiegészítés.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a
meghívóban szereplő napirend elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a
következő napirendet kiegészítés nélkül elfogadta.

NAPIREND:
1./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről,
intézkedésekről– a polgármester előterjesztésében
2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló
tájékoztató – a polgármester előterjesztésében
3./ Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára - a

polgármester előterjesztésében
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4./ Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadására – a

körjegyző előterjesztésében
5./ Javaslat Bakonykúti község biztonságos ivóvíz ellátásának biztosítása
érdekében szükségessé váló fejlesztésre- a polgármester előterjesztésében

6./ Egyebek.
NAIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről,
intézkedésekről– a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait az előző ülés
óta végzett tevékenységéről, főbb eseményekről, intézkedésekről. (A polgármesteri
tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
A Képviselő-testület a polgármesternek a előző ülés óta végzett munkájáról, főbb
intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatóját 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– határozathozatal nélkül tudomásul vette és elfogadta.

-----------------------------------------2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló
tájékoztató – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos
előterjesztést valamennyi képviselő már korábban megkapta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztettekkel kapcsolatban mondják
el véleményeiket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Törjék György képviselő a napirend ügyében név szerinti szavazást kért.
Parajdi Cecília körjegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a név szerinti
szavazásról - minősített többséggel - határozatot kell hoznia a Képviselő-testületnek.
Marics József polgármester kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben
egyetértenek a név szerinti szavazással, kézfeltartással szavazzanak.
A Képviselő-testület a név szerinti szavazásra vonatkozó indítványról 3 igen
szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2011. (XI. 29.) B. Önk. sz. határozataű
névszerinti szavazás elrendeléséről
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV. 1.) sz. rendelete 15. § (8) bekezdés
b.) pontja alapján, Törjék György képviselő indítványára a Bakonykúti Községi
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló
tájékoztató vonatkozó javaslat döntéshozatala során név szerinti szavazást
rendel el.
-----------------------------Szalmási Tamásné képviselő: megkérdezte, hogy az egyes szociális feladatok
támogatása miért csak 44 %-ban teljesült.
Parajdi Cecília körjegyző: a szociális feladatok közül az ápolási díj és a
közfoglalkoztatás került itt betervezésre, amelyeket utólag lehet az igénybe vételtől
függően visszaigényelni.
Marics József polgármester kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató
elfogadásával egyetértenek, kézfeltartással szavazzanak.
A Képviselő-testület a napirend ügyében név szerinti szavazás alapján:
Marics József: igen,
Kasza Jánosné: igen
Dr. Fülöp Gyula: igen
Szalmási Tamás Ferencné: nem
Törjék György: nem,
– 3 igen, 2 nem szavazattal az alábbiak szerint határozott.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2011. (XI. 29.) B. Önk. sz. határozata
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011.
évi három negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben
foglaltakkal elfogadta.
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3./ Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára - a

polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos
előterjesztést valamennyi képviselő már korábban megkapta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztettekkel kapcsolatban mondják
el véleményeiket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Szalmási Tamás Ferencné képviselő elmondta, hogy szeretne előzetesen
betekintést nyerni a 2012. évi költségvetést megalapozó számadatokba.
Marics József polgármester elmondta, hogy igényt is tart a képviselő asszony
munkájára a 2012. évi költségvetés tervezet összeállításakor. Ennek érdekében
informális megbeszélést fog összehívni mindazon képviselők számára, akik erre
igényt tartanak.
A Képviselő-testület a napirendről 5 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2011. (XI. 29.) B. Önk. sz. határozata
Az önkormányzat 2012. évre szóló költségvetési koncepciójáról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012.
évi költségvetési koncepcióját a beterjesztés szerint elfogadja.
---------4./ Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadására – a

körjegyző előterjesztésében
Marics József polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos
előterjesztést valamennyi képviselő már korábban megkapta.
Javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztett határozati javaslatban foglaltak
elfogadását.
A Képviselő-testület a napirend ügyében 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2011. (XI. 29.) B. Önk. sz. határozata
az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi éves ellenőrzési tervéről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat és
költségvetési szervei 2012. évi éves ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatot
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselőtestület a 2012. évi éves ellenőrzési tervet jóváhagyja.
Utasítja a Körjegyzőt, hogy a meghatározott ellenőrzési célkitűzéseket és
feladatokat az éves tervnek megfelelően Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Iroda közreműködésével hajtsa végre.
Felelős: Parajdi Cecília körjegyző
Határidő: 2012. december 31.
Utasítja a Körjegyzőt, hogy az Ellenőrzési Iroda bevonásával a 2012. évi
ellenőrzés tapasztalatairól készítsen összegező értékelést, éves ellenőrzési
jelentést.
Felkéri a Polgármestert, hogy tárgyévet követően az Ötv. 92 § (10) bekezdése
alapján a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg az éves ellenőrzési
jelentést terjessze Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elé.
Felelős:

Marics József polgármester
Parajdi Cecília körjegyző

Határidő: 2013. április 30.

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

5./ Javaslat Bakonykúti község biztonságos ivóvíz ellátásának biztosítása
érdekében szükségessé váló fejlesztésre- a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester elmondta, hogy levélben megkereste a DRV
Zrt. illetékeseit, melyben Bakonykúti község biztonságos ivóvízellátásának
érdekében történő legszükségesebb fejlesztésre vonatkozó műszaki javaslatot
kért. (DRV Zrt. levele mellékelve.)
A legszükségesebb rekonstrukciós feladatok a biztonságos fenntartható
üzemeltetés érdekében a hidrofor tartályok és a hozzátartozó kompresszor
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beszerzése, melynek bekerülési költsége az előzetes költségbecslés alapján 5
M Ft (2 db kompresszor beszerzése az új hidrofor tartály levegő pótlásához: 1
M Ft, meglévő 2db 2,5 m3 hidrofor tartály cseréje: 4 M Ft).
A Képviselő-testület a napirendről 5 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2011. (XI. 29.) B. Önk. sz. határozata
a település biztonságos ívóvízellátásáról

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a település
biztonságos ivóvízellátása érdekében a DRV Zrt.
előzetes
költségbecslése szerinti legszükségesebb rekonstrukciós beruházást – 5
MFt összeggel – kívánja megvalósítani.
Ennek érdekében a szükséges munkálatok és eszközbeszerzések
tekintetében árajánlatokat kér be, amelynek ismeretében hozza meg
döntését a beruházás indításáról.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
-------------------6./ Egyebek.

a) Döntés a téli hóeltakarításra beérkezett árajánlatok ügyében
Marics József polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos
írásos előterjesztést valamennyi képviselő már korábban megkapta.
Elmondta, hogy a téli időjárás beállta előtt az utak járhatóságának biztosítása
érdekében árajánlatot kért hóeltakarítási munkálatokra. Az ajánlatkérésre egy
árajánlat érkezett, amely az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft. ajánlata.
Megjegyezte, hogy a hóeltakarítási munkálatokat a korábbi években is a Kft.
végezte amelyet a megállapodás szerint megfelelően elvégzett.
Szalmási Tamás Ferencné képviselő felvetette, hogy a hóeltakarítási
munkálatok elvégzésére Sárkány Sándor vállalkozóval is lehetne szerződést
kötni. További árajánlatok bekérését javasolta.
Törjék György képviselő elmondta, hogy véleménye szerint van számos más
megoldás. Példaként felvetette, hogy vásároljon az önkormányzat tolólapot a
helyi vállalkozó traktorához és azzal oldják meg a feladatot.
Marics József polgármester Az említett helyi lakos nem vállalkozó, hanem
őstermelő, így a hóeltakarítási munkáról nem tudna számlát adni. Mindezekre
tekintettel a tolólap beszerzését sem javasolta.
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A Képviselő-testület a javaslatról 5 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2011. (XI. 29.) B. Önk. sz. határozata

a téli hóeltakarítási feladatok ellátásáról
Bakonykúti
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
téli
hóeltakarítási feladatokra 2011. december 31. napjáig szólóan az
Isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft. ajánlatát fogadja el az alábbiak
szerint:
Joen-Deere erőgépre szerelt tolólap, vagy hóeke alkalmazásával
11.000.-Ft óradíj,
- Mantou rakodógép alkalmazása esetén 9.000.-Ft óradíj árajánlat
szerinti
vállalkozási díjért
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időjárás
függvényében szükség szerint megrendelje a fenti vállalkozótól a
hóeltakarítási munkákat.
-

A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a
2012. évi hóeltakarítási munkákra is kérjen be árajánlatokat.
------------------

b) Javaslat a nyugdíjas karácsony megrendezésére – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester
Az alábbi költségszámítással
megszervezésére:









javaslatot

tett

a

nyugdíjas

karácsony

45 fő nyugdíjas (33+12)
Ajándékcsomag 45x3000 Ft.= 135.000 Ft.
Műsor: 30.000 Ft.+áfa=
37.500 Ft.
Vendéglátás:
25.000 Ft.
Összesen:
197.500 Ft.
Háziorvos, asszisztens, házigondozó: 9.000 Ft.
Mindösszesen:
206.500 Ft.

A Képviselő-testület a javaslat ügyében 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2011. (XI. 29.) B. Önk. sz. határozata
a nyugdíjas karácsony megszervezéséről

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nyugdíjas
karácsony megszervezéséhez a 2011. évi költségvetése általános
tartaléka terhére 206.500.-Ft-ot biztosít a nyugdíjas karácsony
megrendezéséhez.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési
átcsoportosítási javaslat beterjesztése során fentieket vegye figyelembe.
-------------------

Marics József polgármester - mivel több napirend nem volt - megköszönte az
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta.

Marics József
polgármester

Parajdi Cecília
körjegyző
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