JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december
5-én 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
Vörösné Weiner Katalin a DRV Zrt. képviselője az 1-3. napirendnél
Távol maradt:
Törjék György

képviselő

Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte
Vörösné Weiner Katalint a DRV Zrt képviselőjét és Sztrida Ferencné pénzügyes
kollégát. Megállapította, hogy a testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott
5 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Marics József polgármester javasolta, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló, a temetőről és temetkezésről szóló, valamint a szociális rendelet
módosítására vonatkozó napirendek tárgyalását vegyék le napirendről.
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 a polgármester javaslatát elfogadta a napirendi javaslatról és - 4
igen szavazattal – egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet
fogadta el és tárgyalta meg:
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N A P I R E N D:

1. Javaslat DRV Zrt.
előterjesztésében

részvény

vásárlására

–

a

polgármester

2. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelező
közszolgáltatás keretében történő biztosítására – a polgármester
előterjesztésében
3. Javaslat az Ady E. utcában tűzcsap beépítésére – a polgármester
előterjesztésében
4. Tájékoztató Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.) önkormányzati
rendelet
III.
negyedévi
végrehajtásáról
a
polgármester
előterjesztésében
5.
Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
6. Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Javaslat DRV Zrt. részvény vásárlására – a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester
Elmondta, hogy az előterjesztést minden Képviselő részére elküldte. Annyit fűzött
még hozzá, hogy erre a 10 000 Ft névértékű törzsrészvény megvásárlására azért
van szükség, hogy a partneri kapcsolatot és az együtt működést megkönnyítse a falu
és a Vízmű között.
Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezett a napirendi ponttal kapcsolatban,
megkérte a Képviselő-testületet, hogy hozzák meg a döntésüket.
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2013. (XII. 5.) B. Önk. sz. határozata
DRV Zrt. részvényvásárlás ügyében
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt által kibocsátott 10.000.-Ft névértékű, névre szóló, -A 0000000822625
sorszámú törzsrészvényt vásárol a határozat mellékletét képező részvényátruházási szerződés szerinti feltételekkel.
A képviselő-testület elfogadja a részvény-átruházási szerződést, melynek
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős:polgármester
Határidő:értelem szerűen.
-------------------------2./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelező közszolgáltatás keretében
történő biztosítására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy a testület már augusztus folyamán tárgyalta az ügyet, de akkor
abban maradtak, hogy a döntéssel megvárják, amíg megjelenik a rendelet.
November végén jelent meg ezzel kapcsolatban egy kormányrendelet.
Elmondta, hogy 2013-ra vonatkozó ár van a szerződésben és az is szerepel benne,
hogy minden év december 15-ig kell tájékoztatni a Közszolgáltatót az árról.
Érdeklődne, hogy marad-e ez az ár?
Vörösné Weiner Katalin a DRV Zrt. képviselője
Elmondta, hogy valószínűleg nem lesz áremelés, mert július 1-től a rezsicsökkentés
miatt, 10%-al kellett csökkenteni. Díjemelés talán 2015-ben várható.
Marics József polgármester
A kormányrendelet 1. §-ban benne van, hogy a fogyasztónak évente minimum egy
alkalommal szippantatni kell. Erről az adatokat a kormány felé és az önkormányzat
felé ingatlan lebontásban is le kell adni. Megkérdezte mi az oka, hogy ezt nem
tartalmazza a szerződés.
Vörösné Weiner Katalin a DRV Zrt. képviselője
Elmondta, hogy ezt még nem tudták beledolgozni a szerződésbe. Jelenleg csak
olyan adatokat tudnak megadni, hogy a településről együttesen a lakosok hány m3-t
szállítottak el. Ez december 30-án fog hatályba lépni és annak megfelelően fogják az
adatbázist bővíteni, a nyilvántartást átalakítani. A DRV is fog tudni adatokat
szolgáltatni. A szerződést az energetikai hivatalhoz is fel kell küldeni, és ha elrendelik
a szerződés bővítését azt meg fogják tenni. De a legelső szempont az, hogy
szerződésben álljon az önkormányzat a DRV-vel.
Marcsi József polgármester
Megköszönte Vörösné Katalin válaszait a feltett kérdésekre. Érdeklődött, hogy még
van e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban.

4
Szalmási Tamás Ferencné képviselő
Megkérdezte, hogy mi a következménye, ha valaki nem az elhangzottaknak
megfelelően jár el.
Marics József polgármester
Abban az esetben büntetésre lehet számítani, 15 000 -150 000 Ft-os büntetés
kiszabására van lehetőség.
Javasolta a szerződés elfogadását, egyrészt mert kötelező, másrészt mert az állam
támogatja, és ha nincs közszolgáltatási szerződés akkor nem kap az önkormányzat
állami támogatást.
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
59 /2013. (XII. 5.) B. Önk. sz. határozata
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szóló
közszolgáltatási szerződésről
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének,
ártalmatlanításának helyi kötelező közszolgáltatás
biztosítására a DRV Zrt-vel a határozat mellékletét képező
és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

– a nem közművel
elszállításának és
keretében történő
szerződést elfogadja

Felelős:polgármester
Határidő:értelem szerűen.
----------------

3./ Javaslat az Ady E. utcában tűzcsap beépítésére – a polgármester
előterjesztésében

Marics József polgármester
Elmondta, hogy a DRV Zrt. részéről megküldtek egy tájékoztató árajánlatot, melyben
leírják, hogy az Ady Endre u 5. sz. ingatlan elé tervezett föld feletti tűzcsap
beépítésének összege bruttó 491 040 Ft lenne.
Kérte a Képviselő-testületet, hogy amennyiben kérdés és hozzászólás nincs a
napirendi ponttal kapcsolatban hozzák meg határozatukat.
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2013. (XII. 5.) B. Önk. sz. határozata
az Ady E. utcai tűzcsap beépítése ügyében
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – megtárgyalta az Ady
Endre utcába tervezett tűzcsap létesítésével kapcsolatos javaslatot. A
képviselő-testület a DRV Zrt-től érkezett 386.646.-Ft+ÁFA (összesen: 491.040.Ft) összegű árajánlatot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a
megrendelő aláírására.
Felelős:polgármester
Határidő: azonnal.
-----------4./ Javaslat vízmű gépházban tolózár cserére – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy a tolózár csere a három éves pótlási, felújítási tervben szerepel, amit
a Képviselő-testület már korábban elfogadott, viszont meghibásodás miatt ennek
cseréjét előre kellett hozni. A csere költsége bruttó 179 592 Ft lesz.
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2013. (XII. 5.) B. Önk. sz. határozata
tolózár csere
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – megtárgyalta a
községi vízmű gépházban szükségessé vált 2 db DN80-as tolózár csere generál
kivitelezési munkák elvégzésével kapcsolatos javaslatot. A képviselő-testület a
munkák soron kívüli elvégzésével egyetért és a DRV Zrt-től érkezett 141.411.Ft+ÁFA (összesen: 179.592.-Ft) összegű árajánlatot elfogadja és felhatalmazza
a polgármestert a megrendelő aláírására.
Felelős:polgármester
Határidő: azonnal.
-----------5./ Tájékoztató Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi
költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet I-III. negyedévi
végrehajtásáról - a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy minden képviselő előzőleg megkapta az írásos előterjesztést az I- III.
negyedévi végrehajtásról. Elmondta, hogy a bevételek és kiadások az
előirányzatokhoz képest időarányosan teljesültek. Szépen kidolgozott anyag és
átláthatók a számok.
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Szalmási Tamás Ferencné képviselő
Megkérdezte, hogy miből adódik a függő bevételek és kiadások összege?
Sztrida Ferencné
Kérdésre válaszként elmondta, hogy ez az összeg az áthúzódó bérekből adódik.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem történt a napirendi ügyel kapcsolatosan,
megkérte a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2013. (XII. 5.) B. Önk. sz. határozata
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkormányzat
2013. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtását
- 21.442 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
- 13,972 e Ft bevételi és 10.130 e Ft kiadási teljesítéssel elfogadja.
------------------6./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről,
intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
a./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás
Marics József polgármester
Elmondta, hogy a Jegyző asszonnyal részt vett a Társulási Tanács ülésén és aláírták
a Társulási Megállapodás módosítását. A jogszabályok megváltozása alapvetően
változtatta meg a Társulás helyzetét. A közszolgáltatási szerződést fel kellett
mondani, kiírták az új közbeszerzési eljárást, így remélhetőleg 2014. január 27.-én
már az új szerződés szerint fog indulni a közszolgáltatás. Továbbá arról is
tájékoztatta a testületet, hogy kibővítették a katasztrófavédelmi törvényt is, mely
szerint, ha nem lenne szolgáltató, aki a feladatot ellátja, az esetben a
katasztrófavédelem feladata lesz ideiglenesen a szolgáltatás biztosítása.
b./ Kistérségi Társulás
Marics József polgármester
Tájékoztatta a képviselőket, hogy december 4-én részt vett a Székesfehérvári
Többcélú Kistérségi Társulási Tanács ülésén. Elmondta, hogy a Szociális
Alapszolgáltatási Központ létszámát a megváltozott feladatokhoz igazították. 2014
január 2-án visszaveszik a jelzőkészülékeket, a rendszer üzemeltetését, még nem
tudni, hogy ki fogja végezni.
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c./ Közmunka program
Marics József polgármester
Elmondta, hogy a már meglévő közfoglalkoztatottakon kívül 2 fő új közmunkás
felvételére kapott lehetőséget az önkormányzat, ebből 1 fő képzésre jár a Munkaügyi
Központon keresztül, 1 fő pedig az adminisztrációs feladatokat látja el egyrészt
Bakonykútiban, másrészt pedig Iszkaszentgyörgyön a Közös Hivatal munkájában
segít be.
7./ Egyebek
a./ Nyugdíjasok karácsonya
Marics József polgármester
Elmondta, hogy az idei évben december 21-ére tervezték a nyugdíjasok karácsonyi
ünnepségét, melyhez az alapítvány 100 000 Ft –tal járult hozzá. Ebből az összegből
fogják a Jegyző asszony által javasolt és megkeresett előadót, Mászáros János Elek
énekest fizetni. Javasolta, hogy az idei évben 200 000 Ft-ot biztosítsanak a
rendezvényre, a nyugdíjasok ajándékcsomagjára, amit az önkormányzat fog idén is
össze válogatni, a 41 fő nyugdíjas vendéglátásra és a fénydekorációra. Érdeklődött,
hogy ezzel mindenki egyet érte-e?
Dr. Fülöp Gyula képviselő
Elmondta, hogy ő támogatja, hiszen a nyugdíjasok már várják is és sokaknak csak
Karácsony tájékán ez az ajándék jut. Régóta hagyomány és egy szép gesztus az
Önkormányzat részéről.
A Képviselő-testület a javaslat ügyében egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2013. (XII. 5.) B. Önk. sz. határozata
nyugdíjasok karácsonya ünnepség költségfedezetéről
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –a december 21-én
megrendezésre kerülő Nyugdíjas karácsony költségeihez 200.000.-Ft fedezetet
biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetése általános tartalék terhére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetési
átcsoportosítási javaslat összeállításánál és beterjesztésénél fentieket vegye
figyelembe.
Felelős:polgármester, jegyző
Határidő: a költségvetési átcsoportosítási javaslat előkészítése alkalmával
------------------c./ Javaslat értékpapír értékesítése ügyében
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Marics József polgármester
Felhatalmazást kért a Képviselő-testülettől, hogy a várható kiadások miatt 1 000 000
Ft.-ot átcsoportosíthasson a költségvetési számlára, így is 4 800 000 Ft marad
lekötve.
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2013. (XII. 5.) B. Önk. sz. határozata
értékpapír eladásról

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírból legfeljebb 1.000.000.-Ft értékű
értékesítére kerüljön, a vételárnak az önkormányzat költségvetési számlájára
utalásával. Az ügylet lebonyolításával
a képviselő-testület megbízza a
polgármestert.
Felelős:polgármester
Határidő: azonnal
--------------------------d./ Egyebek
Dr. Fülöp Gyula képviselő
Tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Gagarin utca végénél a fa még mindig ott
van azóta is, hogy a vállalkozó levágta. Intézkedést kér, elvitetni vagy elégettetni.
Szalmási Tamás Ferencné képviselő
Elmondta, hogy szükséges volna jelezni a szolgáltató felé, hogy a T-mobilos
hálózatokon nincs térerő.
-------------------

Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt,
majd az ülést bezárta.
K. m. f.

Marics József
polgármester

Parajdi Cecília
jegyző

