JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február
06-án megtartott rendes, 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

Igazoltan távol maradt:
Törjék György

képviselő

Marics József polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte Borsányi Lászlónét, a Közös Hivatal
gazdálkodási ügyintézőjét, aki első alkalommal vett részt Bakonykútiban képviselőtestületi ülésen. Megállapította, hogy a testület ülése határozatképes, mivel a
megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van.
Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek
a képviselőknek. Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban vane hozzászólás, észrevétel. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülésről hangfelvétel
készül. Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a
meghívóban szereplő napirend elfogadását.
A Képviselő-testület a napirendet a polgármesteri javaslat szerint elfogadta és - 4
igen szavazattal – egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet
fogadta el és tárgyalta meg:

N A P I R E N D:
1. Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadására – a polgármester előterjesztésében
2. Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet elfogadására – a
polgármester előterjesztésében
3. Tájékoztató törvényességi észrevételek ügyében - a polgármester
előterjesztésében
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4. Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről - a polgármester előterjesztésében
5. Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy több változás is történt a költségvetés tervezetben az első változat
megismerése óta. Szóban kiegészítette azzal, hogy a 8. pontban meghatározott 6,5
millió tartalékokból 1 millió forintot javasol a működési célú tartalékokba helyezni.
Hozzátette, hogy a belügyminisztérium rendeletben fogja meghatározni azoknak az
önkormányzatoknak
a
megítélt
támogatást,
akik
nem
érintettek
az
adósságkonszolidációban. Ezt az összeget véleménye szerint majd a működési célú
tartalékba kellene kezelni.
Megköszönte a költségvetés előkészítése során a pénzügyes kolleganő és a jegyző
munkáját.
Mivel több hozzászólás nem történt a napirendi ponttal kapcsolatosan javasolta az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület a napirendhez kapcsolódóan – 4 igen szavazattal –
egyhangúlag ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014 (II. 6.) önkormányzati határozata

az átmeneti gazdálkodásról

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. elfogadja a polgármester beszámolóját Bakonykúti Község Önkormányzat
átmeneti gazdálkodásáról, 2014.01.01-2014.02.6-ig szólóan.
2. tudomásul veszi, hogy a beszedett bevételek és a teljesített kiadások a 2014.
évi költségvetésbe beépítésre kerültek.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
-----------------------
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A Képviselő-testület a napirendhez kapcsolódóan – 4 igen szavazattal –
egyhangúlag ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014 (II. 6.) önkormányzati határozata
az adósságot keletkeztető ügyletek ügyében

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bek. szerint az
önkormányzat 2014. évi saját bevételeinek várható összegét a határozat 1.
melléklete,
2. a Stabilitási tv. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
------------------Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014 (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
-------------------------2./ Javaslat hulladékgazdálkodásról
polgármester előterjesztésében

szóló

rendelet

elfogadására

–

a

Marics József polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők írásban
megkapták, hozzátette, hogy kiküldés után is lett módosítva a rendelet-tervezet, ez a
rész ismertetésre került.
Parajdi Cecília jegyző
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendelet tervezetbe belekerült, ki jogosult a 80 les edényzet használatára és van arra lehetőség, ha valaki minimum 90 napot távol
van az ingatlantól kérheti a szolgáltatás szüneteltetését is.
Marics József polgármester
Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület a napirend ügyében – 4 igen szavazattal –egyhangúlag
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta
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Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014 (II.10.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodásról
( a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
---------------3./ Tájékoztató törvényességi
előterjesztésében

észrevételek

ügyében

–

a

polgármester

Marics József polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy két törvényességi felhívás érkezett a
hivatalhoz. Javasolta a hulladékgazdálkodással kapcsolatos törvényességi felhívás
ügyében előterjesztett határozati javaslatban foglaltak elfogadását
A Képviselő-testület a napirend ügyében – 4 igen szavazattal –egyhangúlag
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014 (II.06.) önkormányzati határozata
a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletalkotással összefüggő törvényességi
felhívás ügyében
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester
előterjesztésében – megtárgyalta a FEB/02/1222-1/2013. számú törvényességi
felhívást.
A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a 2014. február 6-i
ülésén elfogadta a a hulladékgazdálkodásról szóló /2014 (..) önkormányzati
rendeletét, tehát az önkormányzat eleget tett az Mötv. 143.§ (4) bek. a)
pontjában foglaltaknak.
---------------

Marics József polgármester
Javasolta a nem közművel összegyűjtött folyékony szennyvíz begyűjtésével
kapcsolatos törvényességi felhívás ügyében előterjesztett határozati javaslatban
foglaltak elfogadását
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A Képviselő-testület a napirend ügyében – 4 igen szavazattal –egyhangúlag
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014 (II.06.) önkormányzati határozata
a nem közművel összegyűjtött folyékony szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos
rendeletalkotással összefüggő törvényességi felhívás ügyében
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester
előterjesztésében – megtárgyalta a FEB/021242-1/2013. számú törvényességi
felhívást.
A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a 2014. január 21-i
ülésén elfogadta az 1/2014 (I.24.) önkormányzati rendeletét a nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
helyi
közszolgáltatásról, tehát az önkormányzat eleget tett az Mötv. 143.§ (4) bek. a)
pontjában foglaltaknak.
--------------4./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről,
intézkedésekről - a polgármester előterjesztésében
A./ Tájékoztatás a vízmű termelő kút szivattyú cseréjével kapcsolatban
Marics József polgármester
Elmondta, hogy megrendelte a szivattyút, a munkálatokat, még nem kezdték el, mivel
minden olyan tartalék anyagot a DRV be akar szerezni, amire szükség lehet a csere
alkalmával.
B./ Tájékoztatás az Ady E. és Forrás utcák forgalomba helyezési engedélye
ügyében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy a közlekedési hatóság megadta az engedélyt, így a pályázat
elszámolást le lehet zárni.
C./ Tájékoztatás a tűzcsap kiépítésével kapcsolatban
Marics József polgármester
Elmondta, hogy elkészült az Ady E. utcai tűzcsap, aminek a teljesítés igazolása még
nem került aláírásra, mivel a terep rendezése még nem történt meg.
5./ Egyebek
A./ Javaslat az Agrofauna árajánlatának elfogadása ügyében – polgármester
előterjesztésében
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Marics József polgármester
Tájékoztatta a képviselőket, hogy megérkezett az Agrofauna árajánlata, amely
tartalmazza a főnyírás költségét ami 4.90 Ft/m2 lett. Javasolta az árajánlat
elfogadását.
A Képviselő-testület a napirend ügyében – 4 igen szavazattal –egyhangúlag
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014 (II.06.) önkormányzati határozata
a közterület fenntartási munkákra beérkezett ajánlat ügyében
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület fenntartási
munkákra beérkezett árajánlat alapján az AGROFAUNA Bt-t (8052
Fehérvárcsurgó, Ifjúság u. 8.) bízza meg a munkák ellátására az ajánlatában
foglalt 156.800.-Ft (ÁFA nélkül) alkalmankénti fűnyírási árral.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatban szereplő
feltételekkel a csatolt vállalkozási szerződés aláírására.

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

