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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20án megtartott nyilvános testületi üléséről.

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

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:

Parajdi Cecília

jegyző

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.
A napirenddel kapcsolatban javasolta, hogy a meghívóban szereplő 4. napirend,
Bakonykúti Község esélyegyenlőségi programja kerüljön le a napirendről, ugyanis a
program elkészült ugyan, de véleményeztetni kell, így javasolta, hogy azt a soron
következő ülésén tárgyalja a Képviselő-testület. Mivel hozzászólás, észrevétel nem
volt, javasolta a Képviselő-testületnek a meghívóban szereplő napirend elfogadását
a módosítás figyelembe vételével.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 3 igen szavazattal – egyhangúlag határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.
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N A P I R E N D:
1./ A Móri Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről
– a Rendőrkapitány előterjesztésében
2./ Javaslat Bakonykúti vízellátásának 2013. évi beruházási, felújítási és pótlási
tervére 2014. és 2015. éves kiegészítéssel - a polgármester előterjesztésében
3./ Javaslat Bakonykúti Község Önkormányzatának az önkormányzat
vagyonáról szóló 3/2012. (III.1.) számú rendeletének módosítására – a jegyző
előterjesztésében

4./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről,
intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
5. /Egyebek
Időközben megérkezett Fülöp Gyula képviselő, így a Képviselő-testület jelen lévő
tagjainak létszáma 4 főre módosult.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ A Móri Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről
– a Rendőrkapitány előterjesztésében
Marics József polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos
előterjesztést valamennyi képviselő megkapta. Felkérte Kóber Károly
kapitányhelyettes Urat, hogy amennyiben az írásos előterjesztést szóban
kiegészíteni kívánja, azt tegye meg.
Kóber Károly elmondta, hogy az írásos beszámolót szóban kiegészíteni nem
kívánja, ugyanis a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy szerencsére Bakonykúti
egy nyugodt, békés település. Tájékoztatta a jelenlévőket a körzetben történő
személyi változásokról. Megjegyezte, hogy a körzeti megbízott személyében
Bakonykúti vonatkozásában nincs változás.
Marics József polgármester elmondta, arra kéri a Rendőrkapitányságot, hogy
próbáljanak érvényt szerezni a 12 t-s súlykorlátozással kapcsolatban a Guttamási és
Bakonykúti közötti út vonatkozásában. Időnként nagy mennyiségű fát szállító
kamionok közlekednek. Megjegyezte, hogy az út minősége sem a legjobb, de a
legnagyobb problémát az jelenti, hogy a folytatásban viszont önkormányzati út van
és az már nem olyan műszaki paraméterekkel rendelkezik, mint amiről szó van,
hanem sokkal gyengébb. Amennyiben az út tönkremegy, akkor az önkormányzatnak
kell helyre állítani, amennyiben ott van egy tengelytörés, akár az önkormányzatot
csődbe is viheti a kártérítési igény érvényesítése. Javasolta az átmenő forgalom
komolyabb ellenőrzését.
Szalmási Tamás Ferencné képviselő felvetette, hogy a korábbi években
fokozottabb volt a rendőri jelenlét, amit most hiányol.
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Kóber Károly elmondta, hogy a felvetést tolmácsolni fogja a Rendőrkapitány Úr
felé.
Marics József polgármester – mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt –
javasolta a Móri Rendőrkapitány által előterjesztett, a község közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2013. (VI. 20.) B. Önk. sz. határozata

Bakonykúti közbiztonsági helyzetéről

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Rendőrkapitány
által előterjesztett, Bakonykúti község közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

2./ Javaslat Bakonykúti vízellátásának 2013. évi beruházási, felújítási és pótlási
tervére 2014. és 2015. éves kiegészítéssel - a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos
előterjesztést valamennyi képviselő megkapta. Elmondta, hogy az új viziközmű
törvény értelmében kötelező elvégezni a vagyonértékelést, melynek jelentős költsége
lesz. A vagyonértékelést az új üzemeltetési szerződés megkötése előtt kell
elkészíttetni. Korábban felvetődött az is, hogy állami vagyonkezelésbe adja az
önkormányzat a viziközművét, ami csak úgy lehet, ha a vagyonértékelés már
megtörtént. Elmondta, hogy a mai ülésen a vagyonértékelésről nem kell döntést
hoznia a képviselő-testületnek, ezt csak azért említette, hogy a képviselők ezzel a
jövőbeni költséggel is számoljanak. Ma arról kell döntést hozni, hogy az előterjesztett
felújítási tervet elfogadjuk-e, vagy sem. Megjegyezte, hogy a legnagyobb problémát
az jelenti, hogy Bakonykúti községnek nincs tartalékvize. Van kettő db. 2,5 m3-es
tartály, ami probléma esetén nagyon kevés, ugyanis a tűzvédelmi követelményeknek
nem tesz eleget, továbbá, ha bármilyen meghibásodás van (leáll a szivattyú egy
áramszünet miatt vagy csőtörés van) pillanatok alatt elfogy a víz és nincs nyomás. Ez
a feladat az utolsó ütemben szerepelt és a maga részéről azt javasolta, hogy ez
kerüljön előre, tehát ez évben legyen meg a tervezési munka és 2014-ben a
megvalósítás. A másik dolog, ami szintén fontos, az épület felújítása, továbbá a
kútfej biztonságos lezárása, melyet szintén javasol a DRV. A biztonságos lezárás azt
jelenti, hogy semmiféle szennyező anyag ne kerüljön be a kútba. Javasolta, hogy ez
a három feladat az I. ütemben kerüljön megvalósításra. Az összes többi munka
(tűzcsapok cseréje, szakaszolások) csak az önkormányzat költségvetésétől függően
valósulhat meg. Dönteni arról kell a képviselő-testületnek, hogy a fejlesztéseket az
önkormányzat szakmailag indokoltnak tartja, ezzel az ütemezéssel és az
önkormányzat – lehetőség szerint - a 2013., 2014. és 2015. évi költségvetésében
biztosítja a beruházások költségét. Elmondta, hogy a 2013-ra és 2014-re a fedezet
biztosítottnak látszik, de a 2015. évre vonatkozóan nem tud mit mondani, mert
közben lesz egy választás is és elég bizonytalan az önkormányzatok finanszírozása.
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Elmondta, hogy az első lépés az lenne, hogy a következő ülésen már dönt a
képviselő-testület a vízház felújításáról. Erre vonatkozóan egy árajánlat érkezett a
DRV Zrt. mélyépítő cégétől, amely 2,5 millió forintról szól. Megjegyezte, hogy a
munkák elvégzésére kért még további árajánlatokat, de azok még nem érkeztek
meg. A DRV képviselőjével történt egyeztetésen elmondta, hogy 2,5 millió forintot
nem tud költeni az önkormányzat erre a feladatra. Leírta a DRV a műszaki tartalmat,
hogy mi az, amit meg kellene valósítani, ez véleménye szerint a maximális műszaki
tartalom. Amennyiben az erre vonatkozó ajánlat nem lesz kevesebb, mint 2,5 millió
forint, akkor meg kell beszélni azt, hogy mi az, amit csökkenteni kell a műszaki
tartalomban, úgy, hogy az épület a funkcióját biztosítani tudja. Elmondta, hogy olyan
szakkérdésekben, mint a kútfej lezárás, az 50 m3-es tartály megvalósításának
tervezése – az önkormányzatnak nincs információja vállalkozók tekintetében, ezért
kérné a DRV szakmai segítségét. Elmondta, az lenne a legjobb, ha több árajánlat
kerülne összevetésre, mivel ez törvényi kötelezettség is, hogy legalább három
árajánlat kerüljön bekérésre.
Bódy Gábor projektirányító elmondta, a kérés az volt, hogy teljes képet adjon a
DRV a felújítási munkák elvégzésével kapcsolatban. Ami le van írva, az
természetesen nem prioritási sorrendben van. Fontosnak tartja, hogy amely dolog az
üzembiztonságot veszélyezteti, azokat a munkákat minél előbb meg kell valósítani.
Marics József polgármester elmondta, hogy évek óta nem volt komolyabb
fejlesztés a településen az ivóvízhálózat terén. 2009. évben a DRV leírta, hogy
mintegy 7 millió forintos ráfordításra, fejlesztésre lenne szükség Bakonykútiban a
biztonságos ivóvíz ellátás érdekében. Az önkormányzat azt a kérdést is körül járta,
hogy esetleg rácsatlakozna a regionális hálózatra. Elmondta, hogy a maga részéről
erre reális esélyt jelenleg nem lát, ezért is javasolja a szükséges felújítási munkálatok
elvégzését, mielőtt még bármi probléma bekövetkezne az ivóvízellátás terén.
Javasolta a több éve elmaradt fejlesztések pótlását. A fejlesztések azért maradtak el,
mert felmerült a regionális hálózatra való csatlakozás lehetősége és így felesleges
pénzkidobás lett volna a felújítási munkák elvégzése.
Szalmási Tamás Ferencné megjegyezte, hogy a költségek a korábbiakhoz képest
nagyon magasak (felújítási költségek, nyílászárók stb.)
Marics József polgármester elmondta, hogy egyelőre az árak csak tájékoztató
jellegűek. Hozzáfűzte, hogy a konkrét árajánlatok alapján, egyenként minden egyes
feladatot részletesen megbeszélnek, hogy tudja-e az önkormányzat biztosítani az
ajánlatban szereplő összeget, vagy csökkenti a műszaki tartalmat.
A képviselő-testület minden tételről külön árajánlat alapján fog dönteni.
Parajdi Cecília jegyző javasolta, hogy minden egyes műszaki megoldásnál a
Polgármester Úr előzetesen egyeztessen Bódy Gábor Úrral.

Marics József polgármester - mivel több hozzászólás nem volt - javasolta a
Képviselő-testületnek a beruházási, felújítási terv elfogadását, azzal, hogy
amennyiben a DRV a műszaki tartalmat összeállította, ehhez kérjen az
önkormányzat árajánlatokat és minden tételről külön árajánlat alapján döntsön.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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34/2013. (VI. 20.) B. Önk. sz. határozata
Bakonykúti vízellátásának beruházási, felújítási és pótlási tervéről

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
szolgáltató DRV Zrt. által előkészített – Bakonykúti vízellátásnak 2013. évi
beruházási, felújítási és pótlási tervét 2014. és 2015. éves kiegészítéssel az I.
sz. módosított változat szerint, amelyet a határozat mellékleteként elfogad
azzal, hogy az egyes feladatokra vonatkozó műszaki tartalom meghatározását
követően a képviselő-testület minden tétel megvalósításáról árajánlatok
alapján külön kíván dönteni.

3./ Javaslat Bakonykúti Község Önkormányzatának az önkormányzat
vagyonáról szóló 3/2012. (III.1.) számú rendeletének módosítására – a jegyző
előterjesztésében
Parajdi Cecília jegyző elmondta, hogy a Nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a
korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó elemeket ki kell részletezni
minden önkormányzatnál. A vagyon hasznosításával kapcsolatban, amennyiben az
önkormányzat a kötelező feladata ellátása érdekében közfeladat átadásával
egyidejűleg vagyonkezelői jogot létesít, akkor mi a teendő. Jelen esetben ez pl. a
víziközmű tulajdonnál fordulhat elő, mint pl. a vagyonátháramlás, amiről már döntött
a Képviselő-testület. Ezek mind érintik az önkormányzat vagyonrendeletét. Elmondta,
hogy teljesen ki kell részletezni a vagyonkezelői jog megszűnésével kapcsolatos
eseteket. Elsősorban azokat az önkormányzatokat érint ez, ahol működött iskola és
átadták a KIK-nek, Bakonykútit ez nem érinti. A rendelet mellékleteit annyiban kell
módosítani, hogy amely ingatlanok értékesítésre kerültek, azokat át kell vezetni.
Elmondta, hogy semmi olyan hatáskör átruházás és egyéb nem szerepel a
módosításban, ami érintené a Képviselő-testület, vagy a polgármester hatáskörét. A
Nemzeti vagyonról szóló törvény, az Önkormányzati törvény és a Polgári
Törvénykönyv változásai kerültek bele a módosításba.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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4./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről,
intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester tájékoztatást adott az előző ülés óta végzett
tevékenységről és főbb eseményekről. (Polgármesteri tájékoztató a jegyzőkönyvhöz
mellékelve.)
A képviselő-testület a tájékoztatást – 4 igen szavazattal, egyhangúlag, határozat
hozatal mellőzésével- tudomásul vette.

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
jegyző
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