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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
december 13-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

2011.

Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)

Jelen vannak:
Marics József
Kasza Jánosné
Szalmási Tamás Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő

---------------Vörösné Weiner Katalin, Berkó Szidónia a DRV.Zrt részéről az 1.
napirend, Molnár Beáta és Piber Olivér a Depónia Kft. részéről a 2. napirend
tárgyalásánál
Tanácskozási joggal:

Parajdi Cecília

körjegyző

Távol maradt:
Törjék György

képviselő

Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van.
Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás,
észrevétel.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a
meghívóban szereplő napirend elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a
következő napirendet kiegészítés nélkül elfogadta.

NAPIREND:
1./

Javaslat

az

előterjesztésében

ivóvíz

díjának

megállapítására

-

a

polgármester
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2./ Javaslat az hulladékszállítás díjának megállapítására - a polgármester

előterjesztésében
3./ Az önkormányzat 2012. évi munkatervének elfogadása – a polgármester

előterjesztésében
4./ Javaslat a teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi kiemelt célok
meghatározására - a körjegyző előterjesztésében
5./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről,
intézkedésekről– a polgármester előterjesztésében
6./ Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./

Javaslat

az

ivóvíz

díjának

megállapítására

-

a

polgármester

előterjesztésében
Marics József polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2011.
november 30-án Iszkaszentgyörgyön volt egy előzetes megbeszélés,
egyeztető tárgyalás a DRV Zrt. képviselőivel és a környező települések
polgármestereivel az ivóvíz díjának megállapítása tárgyában. A környékbeli
polgármesterek egybehangzó véleménye az volt, hogy a DRV árajánlata
korrekt, elfogadható és támogatható. Átadta a szót a DRV Zrt. képviselőinek.
Vörösné Veiner Katalin elmondta, hogy az ivóvízre vonatkozó 2012. évi
díjjavaslat a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank
iránymutatása alapján került összeállításra. Elmondta, hogy a jövő évi infláció
3,8 és 4,8 között van, de természetesen az ágazati infláció ezen belül ennél
sokkal magasabb lehet, a Társaság megpróbálta tartani az inflációs mértéket.
Így az üzemelési díjat és a koncessziós díjat is egyforma arányban emelte,
eszerint az ivóvíz szolgáltatás díja 4,6%-al emelkedne. Elmondta, hogy 2011.
évben az eszközhasználati díj 21,-Ft/m3+ÁFA volt, 2012-ben pedig 22,Ft/m3+ÁFA összegben kerülne meghatározásra.
Elmondta, hogy a költségek növekedésében kiemelt szerepet játszik a
villamos-energia- és az üzemanyagár jelentős növekedése, valamint a
jogszabályváltozásokból adódó bérkompenzáció.
Elmondta továbbá, hogy a Társaságnak lejárt az E.on-nal kötött közbeszerzési
szerződése és jelenleg olyan alku pozícióban vannak, hogy 10%-os áremelést
tudtak csak elérni. Ezek elég magas tételek a díjkalkulációban.
Marics József polgármester megjegyezte, hogy a pénteki napon
beterjesztésre került a parlament elé az új viziközmű törvény, melyet rendkívüli
gyorsasággal fognak elfogadni, mert holnap már a részletes vitára kerül sor.
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Az új törvény különösebb meglepetést nem tartalmaz. Mint arról már korábban
tájékoztatta a Képviselő-testületet, a Körjegyző Asszonnyal Siófokon részt
vettek egy viziközmű konferencián, ahol az új viziközmű törvényről volt szó.
Elmondta, hogy amennyiben az új törvény hatályba lép, úgy most határozza
meg utoljára a Képviselő-testület az ivóvíz szolgáltatás díját, mert ezt
követően már a viziközmű hatóság javaslata alapján az ágazati miniszter fogja
meghatározni a vízdíjakat. Két éves átmeneti időszak lesz, de továbbra is az
önkormányzatok feladata marad az egészséges ivóvíz biztosítása. Jelenleg az
egy tényezős vízdíj kerül elfogadásra, de sajnos az új törvényben foglaltak
szerint csak két tényezős díj lehet. Javasolta, hogy ebben az évben az egy
tényezős vízdíj kerüljön elfogadásra, mert nagyon sok a községben az olyan
idős ember, akiknek a vízfogyasztása 1-2 m3 körül van.
Időközben megérkezett Dr. Fülöp Gyula képviselő, így a Képviselő-testület
létszáma 4 főre változott.
Vörösné Veiner Katalin elmondta, hogy az új viziközmű törvény majd
egységes díjat fog kialakítani országos szinten, de ez lehet, hogy csak 2014ben kerül bevezetésre, mert a kidolgozásnak nagy az átfutási ideje.
Marics József polgármester – mivel több hozzászólás nem volt – javasolta a
Képviselő-testületnek az előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
az ivóvízszolgáltatás díjának megállapításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
---------------------------------

Marics József polgármester javasolta a Képviselő-testületnek az eszközhasználati
díj 22,-Ft/m3+ÁFA összeggel történő elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2011. (XII. 13.) B. Önk. sz. határozata
az eszközhasználati díjról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvíz szolgáltatást
ellátó DRV Zrt. felé a szolgáltatott ivóvíz után m3-ként 22,-Ft eszközhasználati
díjat állapít meg a tulajdonában lévő ivóvízvezeték használatáért 2012. évre
vonatkozóan.
-----------------------------

Berkó Szidónia Drv Zrt. képviselője
röviden tájékoztatta a jelenlévőket
vízműberuházásról és az erre vonatkozó árajánlatról.
Marics József polgármester elmondta, hogy a vízműberuházással kapcsolatban
természetesen egy következő ülésén fog majd dönteni a Képviselő-testület, amikor
valóban még több árajánlat érkezik.
Elmondta, hogy arra az ülésre szeretné meghívni a DRV Zrt. képviselőit és felkérni
őket arra, hogy a teljes rekonstrukcióval kapcsolatban adjanak tájékoztatást a
Képviselő-testület részére.
A közmeghallgatáson felvetődött az ivóvíz minősége. A víz üledékes, zavaros.
Vörösné Veiner Katalin elmondta, hogy a vízminőséget jelenteni kell minden
alkalommal a DRV felé – mely bejelentés rögzítésre kerül -, mert csak így tudják
elvégezni a mosatást.
Elmondta továbbá, hogy a probléma az, hogy a vezetékek elég régiek, a bekötő
vezetékek acélcsőből lettek kiépítve és ezek már igen csak korrodáltak, tehát hiába
is történik meg a hálózat mosatása, a belső vezetékek nagyon elavultak és azokból
az üledékek leválnak. Az egyetlen és végleges megoldás a regionális hálózatra való
rákötés lenne, de sajnos erre pályázati lehetőség jelenleg nincs. Megjegyezte, hogy
a kompresszor tartályok és a kompresszorok cseréjén túl az egész vízművet fel
kellene újítani és még egy tartalék kutat kellene fúrni, mert ez az egy kút nem adja
meg a biztonságos vízellátást, mert bármikor elhomokolódhat, bármi baj történhet és
akkor nincs vize a falunak. A másik dolog pedig az, hogy védelembe kellene helyezni
a vízművet, amire van ugyan pályázati forrás, de az önkormányzatnak ebben az
esetben is önrésszel kell rendelkeznie. Hozzáfűzte, hogy a régi, elöregedett
vezetékekre ez sem nyújt megoldást.
Marics József polgármester elmondta, hogy ebben az esetben az előfinanszírozás
okoz problémát. A jelenlegi helyzetben roppant nagy felelősségű döntés előtt áll a
Képviselő-testület.
Megköszönte a DRV képviselőinek részvételét, tájékoztatását és az egész éves
együttműködést.

5

2./ Javaslat az hulladékszállítás díjának megállapítására - a polgármester

előterjesztésében
Marics József polgármester tisztelettel köszöntötte a Piber Olivér Urat és
Molnár Beáta Asszonyt a Depónia Kft. képviselőit, majd átadta a szót.
Piber Olivér Depónia Kft. képviselője ismertette a hulladékszállítási díjra ható
tényezőket.
Elmondta, hogy a napokban kerül a Parlament elé az új hulladékgazdálkodási
törvény tervezete, mely törvény a szakmai és finanszírozási rendszer teljes
átalakítását fogja eredményezni. A törvény tervezet több jelentős, a 2012. évi
díjra ható tényezőt is tartalmaz. A legfontosabb az ún. „igénybevételi járulék”,
azaz a lerakási adó, mely várhatóan
2012-től terheli a lerakóhelyek
üzemeltetőit. A minisztérium által javasolt mértéke 6.000,-Ft lerakott hulladék
tonnánként. Ez éves viszonylatban több száz millió forint terhet jelent a
cégnek, amit a díjakba arányosan be kell építeni. Ez a tényező önmagában is
jelentős díjemelést okoz.
Megjegyezni kívánta, hogy a cég jelentős összegű kintlévőséggel rendelkezik.
Rövid tájékoztatást adott a fejlesztésekről (géppark, chip-es rendszer
bevezetése).
Marics József polgármester elmondta, hogy ez esetben rosszabb a helyzet,
mint a viziközmű törvénynél, mert az már legalább ott van a Parlament előtt,
de a hulladékgazdálkodási törvényt csak egy kormány előterjesztés
formájában látta. Az is előfordulhat, hogy mire a Parlament elé kerül lehet,
hogy teljesen másképp lesz. Tehát teljesen bizonytalan a helyzet. Mint az
előterjesztésből is jól látszik, a díjnövekedés többnyire a törvényi
kötelezettségekből adódik. A lakosság szempontjából sokallja az emelés
mértékét. Sok olyan idős ember lakik a községben, aki kevés hulladékot
termel. A lakosságnak ez nagyon megterhelő és aggasztó dolognak tartja,
hogy ez a díj a következő években csak növekedni fog, az is lehet, hogy nem
kis mértékben. Ebből adódóan a kintlévőségek növekedni fognak.
Parajdi Cecília körjegyző elmondta, hogy informálódott a kintlévőségekről.
Nagyobb összegű behajtás négy szolgáltatást igénybevevő esetében volt.
Ebből 1 fő befizette, 1 főnél letiltásra került és 2 főnél folyamatban van a
behajtás.
Megkérdezte, hogy Bakonykútiban a szolgáltató továbbra is alvállalkozóval
végezteti e el a feladatot?
Molnár Bea Depónia Kft. képviselője elmondta, hogy ez meg fog változni,
de várhatóan csak 2013-tól.

6

Marics József polgármester felvetette, hogy a magasabb díjfizetés esetén
jobb szolgáltatást várnak el az emberek. Az elmúlt két évben évente egyszer
volt a községben lomtalanítás és zöldhulladék gyűjtés és erre egy időben
került sor. Tavasszal volt a zöldhulladék elszállítása is meghirdetve, de ekkor
már nem volt zöldhulladék, mivel azt mindenki eltakarította. Ugyanakkor
novemberben pedig, amikor szükségessé vált volna a zöldhulladék
elszállítása, az önkormányzat külön költségen tudta csak megoldani a
problémát.
Piber Olivér Depónia Kft. képviselője elmondta, hogy lehetőség van az őszi
időpont megbeszélésére, egyeztetésére a zöldhulladék elszállítása
vonatkozásában, így erre nem tavasszal kerülne sor.
Szalmási Tamás Ferencné képviselő megkérdezte, hogy a zöldhulladékot
bármilyen zsákba lehet rakni?
Piber Olivér elmondta, hogy a zöldhulladék szállítás keretében bármilyen
zsákba össze lehet gyűjteni és ki lehet rakni.

Marics József polgármester – mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt –
javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2011. ((XII. 14.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló
13/2002. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
--------------3./ Az önkormányzat 2012. évi munkatervének elfogadása – a polgármester

előterjesztésében
Marics József polgármester az előterjesztett 2012. évi munkatervhez
hozzáfűzte, hogy ez a dolog nagyban függ az új Ötv-ben foglaltaktól, illetve a
határidőktől, feladatoktól.
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Javasolta a munkaterv elfogadását azzal, hogy az Ötv. elfogadását követően
visszatérünk rá. Rengeteg törvény van a Parlament előtt és az ezekből fakadó
feladatok az önkormányzatok nyakába fognak zúdulni.
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2011. (XII. 13.) B. Önk. sz. határozata
A képviselő-testület 2012. évi munkatervéről

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az
előterjesztés szerint elfogadja az önkormányzat képviselő-testülete 2012. évi
munkatervét.
------------------------------

4./ Javaslat a teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi kiemelt célok
meghatározására - a körjegyző előterjesztésében
Parajdi Cecília körjegyző elmondta, hogy hasonló követelményrendszert igyekezett
összeállítani, mint a korábbi években is volt. A feladatok szinte ugyanazok, de a
törvényi változások következtében lesznek új kiemelt célok. Tulajdonképpen, ha az
önkormányzat ezeket a célokat elfogadja, akkor meghatározza azt, hogy milyen
irányba és hogyan működjön a körjegyzőség és ebből bontjuk le az egyes
dolgozóknak elérendő célokat pl.: kintlévőségek behajtása, képviselő-testületi ülések
jegyzőkönyveinek határidőben történő elkészítése, minden munkatársnak a saját
munkakörére vonatkozóan. Év végén ez alapján lehet értékelni, hogy egy adott
munkatársnak sikerült-e ellátni az előírt feladatokat.
Marics József polgármester megjegyezte, hogy nyilván ez is arra az időszakra
vonatkozik, amíg a körjegyzőség él és működik.
Javasolta az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2011. (XII. 13.) B. Önk. sz. határozata
A 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokról
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Ktv. 34. § (3)
bekezdése alapján eljárva – az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek
Körjegyzősége
állományában
lévő
köztisztviselők
2012.
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.

Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti községek honlapján hiteles, naprakész
információk megjelentetése.

4.

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.

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.

vagyonnal

való

eredményes

gazdálkodás
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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 2013. évi költségvetési koncepció, gazdasági program
és
költségvetés
tervezetének
megalapozott
és
körültekintő
összeállítása.
12.

A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele.

13.

A körjegyzőség
működtetése.

14.

kerülő
választás,
Az
esetlegesen
kitűzésre
lebonyolításának, a körjegyzőségi hivatal ezzel
feladatainak jól szervezett, szakszerű végrehajtása.

minőségirányítási

rendszerének

szabályszerű

népszavazás
kapcsolatos

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

5./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről,
intézkedésekről– a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester elmondta, hogy az eltelt időszakban a legfőbb munkája
a mai képviselő-testületi ülés előkészítése volt. Azokat a feladatokat, amelyeket a
Képviselő-testület az előző ülésen részére meghatározott elvégezte. Előkészítette a
nyugdíjasok karácsonyi ünnepségét, melyre vonatkozóan a meghívót minden
képviselő megkapta. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a nyugdíjas karácsony
5500,-Ft+ÁFA összeggel többe került a tervezettnél. Elmondta, hogy holnap fog
részt venni a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulási Tanács ülésén.
A Képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – egyhangúlag – tudomásul
vette, a tájékoztatóhoz kapcsolódóan a nyugdíjas karácsony megszervezésével
kapcsolatban 4 igen szavazattal – egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2011. (XII. 13.) B. Önk. sz. határozata
A nyugdíjas karácsony megszervezéséről
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
polgármester tájékoztatását a nyugdíjas karácsony előkészítéséről és a
korábban elfogadott 206.500.-Ft – hoz további 5500.-Ft+ÁFA összeget biztosít a
2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
átcsoportosítás során a fentieket vegye figyelembe.

hogy

a

költségvetési
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---------------6./ Egyebek
Parajdi Cecília körjegyző elmondta, hogy a jövő évi költségvetés tervezéséhez van
szükség arra, hogy a két érintett önkormányzat megállapítsa az alkalmazottak 2012.
évi cafetéria keretét.
Marics József polgármester javasolta az előterjesztett határozati javaslat
elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
130/2011. (XII. 13.) B. Önk. sz. határozata
A caffetéria keret meghatározásáról

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
cafetéria- juttatásokra vonatkozó előterjesztést és 2012. évre szólóan a
cafetéria keretösszeg mértékének az alábbiak szerinti meghatározásával
egyetért:
1. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §- ban
foglaltaknak megfelelően az Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községek
Körjegyzősége köztisztviselőit megillető cafetéria juttatás éves
összegének bruttó 200.000.-Ft/fő/év összegben történő megállapításával.

2. Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola és Vackor Óvoda közalkalmazottai
és munkavállalói tekintetében a cafetéria juttatás éves összegének
bruttó 200.000.-Ft/fő/év összegben történő megállapításával.
A cafetéria juttatáshoz szükséges fedezet biztosításáról az Iszkaszentgyörgy és
Bakonykúti Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetése, az
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola és Vackor Óvoda munkavállalói
tekintetében az intézmények 2012. évi költségvetése biztosít fedezetet.

--------------------------
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Marics József polgármester elmondta, hogy az előző képviselő-testületi ülésen
megbízást kapott arra, hogy a téli hó eltakarítási munkálatok elvégzésére új
árajánlatokat szerezzen be, ugyanis az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft. ajánlata
is csak december 31-ig szólt.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy új árajánlatot sajnos nem sikerült
beszerezni, mert gyakorlatilag ilyen feltételekkel nemigen vállalják máshol. Nem látja
értelmét más ajánlat beszerzésének.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy adjon részére felhatalmazást arra
vonatkozóan, hogy amennyiben szükség van rá a munkát megrendelje a beérkezett
ajánlatban foglaltak szerint, valamint a szerződés 2012. március 31-ig szóló
megkötésére.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2011. (XII. 13.) B. Önk. sz. határozata

a téli hóeltakarítási feladatok ellátásáról
Bakonykúti
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
téli
hóeltakarítási feladatokra 2012. január 1-től 2012. március 31. napjáig
szólóan az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft. ajánlatát fogadja el az
alábbiak szerint:
-

Joen-Deere erőgépre szerelt tolólap, vagy hóeke alkalmazásával
13.200.-Ft óradíj,
- Mantou rakodógép alkalmazása esetén 10.800.-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.

Marics József polgármester elmondta, hogy érkezett egy ajánlat a közvilágítás
karbantartására az EH-SZER Kft. részéről. A cég az E.on alvállalkozója.
Javasolta az ajánlat jelenlegi feltételekkel történő elfogadását.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2011. (XII. 13.) B. Önk. sz. határozata

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az eh-szer Kft-vel
a közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó –
melléklet szerinti – szerződést elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
----------Marics József polgármester – mivel több napirend nem volt – megköszönte az
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta.

K. m. f.

Marics József
polgármester

Parajdi Cecília
körjegyző

