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Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én
megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
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Marics József
Szalmási Tamás Ferencné
Kaufmann Jenő Antalné
Horváth István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távol maradt:
Hajdú Csaba

képviselő

Tanácskozási joggal:
Parajdi Cecília
Viziné Dr. Horváth Judit

jegyző
jogi igazgatási ügyintéző

Marics József polgármester
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése
határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő testületi tag jelen van. Hajdú
Csaba már előzőleg bejelentette, hogy elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Elmondta, hogy a meghívó
és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek a képviselőknek. 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 napirendet a polgármesteri javaslat szerint elfogadta és - 4 igen
szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2015. (VIII.31.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. augusztus 31-i nyilvános
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
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N A P I R E N D:
1. Javaslat a vízmű 15 éves (2016-2030 évi) gördülő fejlesztési tervére – a
polgármester előterjesztésében
2. Tájékoztató és határozat javaslat a Kormányhivatal
javaslatairól – a polgármester előterjesztésében

törvényességi

3. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelező közszolgáltatás
keretében történő biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés
megkötésére – polgármester előterjesztésében
4. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó 1/2014. (I.24.) sz. önkormányzati rendelet módosítására – a
polgármester előterjesztésében
5. Javaslat az adósságkonszolidációban részt nem vett települések részére
biztosított fejlesztési támogatás igénylésére – a polgármester előterjesztésében
6. Javaslat az önkormányzati ASP központhoz való csatlakozásra – a
polgármester előterjesztésében
7. Javaslat az állati hulladék begyűjtésére vonatkozó vállalkozási szerződés
megkötésére – a polgármester előterjesztésében
8. Javaslat a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó
megbízási szerződés megkötésére – a polgármester előterjesztésében
9. Javaslat az állattartás helyi szabályairól szóló 13/2005. (XI.10.) sz.
önkormányzati rendelet módosítására – a polgármester előterjesztésében
10. Javaslat a település hulladékgazdálkodásáról szóló 4/2014. (II.10.) sz.
önkormányzati rendelet módosítására – a polgármester előterjesztésében
11. Beszámoló a társulásokról, az egyes társulások működéséről – a polgármester
előterjesztésében
12. Tájékoztató a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátásáról –
polgármester előterjesztésében
13. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
14. Egyebek
-----------------------------------------------

3
Napirendek tárgyalása:
1., Javaslat a vízmű 15 éves (2016-2030 évi) gördülő fejlesztési tervére – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondja, hogy a most elindult Gördülő fejlesztési terv a realitásokhoz igazodik. Nem
szerepel benne jelentős fejlesztés, mivel ennek megvalósítására nincs pályázati lehetőség. A
jelenlegi terv a működési feltételekhez pótlást és fejlesztést ír elő, ám még így is jelentős
terhet ró az önkormányzatra. Mintegy 7 millió forint ennek a tervnek a költsége, az
önkormányzat bevétele pedig az eszközhasználati díjból a 15 év alatt mindössze 2 millió
forint körüli összeg lesz. A hiányzó 5 millió forintot a lakosság adóbefizetéseiből kell
hozzátenni a beruházásokhoz. Megkérdezi a DRV Zrt. képviselőjét, kíván-e valamit
hozzátenni a tervvel kapcsolatban.
Büki Levente üzemvezető
Elmondja, hogy a Gördülő fejlesztési terv egy ajánlás, amitől menet közben el lehet térni,
amennyiben szükséges, hiszen 15 évre előre tervezni nagyon nehéz.
Marics József polgármester
Javasolja a Gördülő fejlesztési terv elfogadását, és a DRV Zrt. megbízását a tervvel
kapcsolatos ügyintézés elvégzésére.
Büki Levente üzemvezető
Az energiahivatal fogja felülvizsgálni és jóváhagyni az elkészült fejlesztési tervet, és
ellenőrizni fogják a fejlesztések felhasználását. Eltérni lehet a kész tervtől, de csak nagyon
indokolt esetben.
A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési terv tartalmát a polgármesteri javaslat szerint
elfogadta és - 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2015.(VIII.31.) határozata
a vízi közmű rendszerre vonatkozó 2016-2030. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési
Terv ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-23153-1-00100-14 MEKH kóddal rendelkező 10. sorszámú Bakonykúti községi vízmű
Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.
§ szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által – 2016-2030. időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet (beruházási- felújítási és pótlási tervet)
megtárgyalta, annak tartalmát elfogadja.
-----------------------------------------
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A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési terv elkészítésével kapcsolatos a polgármesteri
javaslatot elfogadta és - 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2015.(VIII.31.) határozata
a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a DRV Zrt-t,
hogy a Bakonykúti községi vízmű tekintetében – 2016-2030. időszakra szóló – vízi
közmű rendszer beruházási- felújítási és pótlási tervét elkészítse.

A képviselő-testület, mint a 11-23153-1-001-00-14 MEKH kóddal rendelkező 10.
sorszámú Bakonykúti községi vízmű Ellátásért Felelőse a vízi közmű
szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazza a
polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok
elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t bízza meg.

-----------------------------------------------2., Tájékoztató és határozati javaslat a Kormányhivatal törvényességi javaslatairól – a
polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondja, hogy tájékoztatási kötelezettsége van arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a
Kormányhivataltól kapott törvényességi javaslatot a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz, az állattartás, az állati hulladék elszállítás és a gyepmesteri tevékenység, valamint
a hulladékgazdálkodás témájában. Az ezekhez a témákhoz kapcsolódó rendeleteket,
szerződéseket meg kell változtatni. A javaslatokat megkapták a képviselők, témánként kell
megvitatni és határozatot hozni.
Javasolja elfogadni a Kormányhivatal által tett törvényességi javaslatokat és a szükséges
rendeleteket megalkotni, valamint a szerződéseket megkötni.

A Képviselő-testület a Kormányhivatal törvényességi javaslatairól szóló tájékoztatót
polgármesteri javaslat szerint elfogadta és - 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő
határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2015. (VIII.31.) önkormányzati határozata
a Kormányhivatal törvényességi javaslatainak elfogadása ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, tudomásul veszi és
elfogadja a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslatait
- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével,
- az állati hulladék begyűjtésére,
- a gyepmesteri és állatmentési tevékenységre,
- az állattartás helyi szabályozására,
- a települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozásra vonatkozóan.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törvényességi javaslatok ügyében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal, illetve a Kormányhivatali javaslatokban foglaltak szerint.

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

3., Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő
biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére – polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondja, hogy ennek a rendeletnek a megalkotásánál az önkormányzatoknak gyakorlatilag
nincs lehetősége eltérni a Kormányhivatal javaslatától. A törvényi előírásoknak megfelelően
aktualizálni kell a rendeletet és az ehhez kapcsolódó közszolgáltatási szerződést. Megkérdezi,
hogy a DRV képviselője kíván-e az elmondottakhoz hozzászólni.
Vörösné Weiner Katalin DRV Zrt. képviseletében
Elmondja, hogy a szerződésben nem sok változás van, határozatlan időre szólt az előző, most
pedig 10 éves időszakról. A díj nem változik.
Marics József polgármester
Megkérdezi a képviselőket, elfogadják-e a DRV Zrt-vel kötendő szerződést.
A Képviselő-testület a DRV Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződés tárgyában tett
polgármesteri javaslatot elfogadta, és - 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő
határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2015. (VIII.31.) önkormányzati határozata
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, ártalmatlanítására és
elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a DRV Zrt-vel
kötendő, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,
ártalmatlanítására és elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés tervezetét,
amelyet elfogad és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
----------------------------------------------------------4., Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
1/2014. (I.24.) sz. önkormányzati rendelet módosítására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondja, hogy az előző témához kapcsolódó az 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet
módosítása. Lényegi változás nincs, a törvényi előírásoknak való megfelelés miatt van
szükség a rendeletmódosításra. A rendeletre vonatkozó módosításokat a Kormányhivatal
javaslata szerint kellett elvégezni. A módosítási javaslat elfogadását kéri a képviselőktől.
A Képviselő-testület a Kormányhivatal háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelet
módosítására tett javaslatának elfogadása tárgyában tett polgármesteri javaslatot elfogadta,
és - 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2015.(VIII.31.) határozata
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatással kapcsolatos törvényességi javaslat ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. §(2) bekezdésében foglaltak
szerint a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/071-1/2015. 1. számú javaslatát
megtárgyalta, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendeletét
felülvizsgálta.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a javaslattal kapcsolatos, szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: jegyző.
------------------------------------------------
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Marics József polgármester
A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó díjkalkuláció nem változott, de erről is kell a
Képviselő-testületnek dönteni, hogy elfogadják a rendeletben szereplő díjakat.
A Képviselő-testület a háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos díjkalkuláció
elfogadására tett polgármesteri javaslatot elfogadta, és - 4 igen szavazattal – egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2015.(VIII.31.) határozata
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatással kapcsolatos díjkalkuláció ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtés díjtételeit a közszolgáltató által készített díjkalkuláció
alapján felülvizsgálta és a hatályos díjtételeket nem módosítja. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés – változatlan feltételekkel – történő
aláírására.
Határidő: 2015.szeptember 15.
Felelős: polgármester

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

Marics József polgármester
Javasolja a rendelet elfogadását is.
A Képviselő-testület a háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának, és
ártalmatlanításának rendjéről szóló rendelet elfogadására tett polgármesteri javaslatot
elfogadta, és - 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és
ártalmatlanításának rendjéről
( a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
------------------------------------------
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Marics József polgármester
Elmondja, hogy ugyan az „Egyebek” napirendi pontban szeretett volna beszámolni az
ugyancsak vízügyet érintő kérdésről, de megragadja az alkalmat, amíg a DRV Zrt. képviselői
is jelen vannak, hogy beszámoljon a közkutat érintő kérdésről. Beszámol a képviselőknek
arról, hogy a közelmúltban kapott a DRV-től egy levelet, amelyben kezdeményezték az Ady
E. utcában levő közkút mérősítését, vagy amennyiben ez nem történik meg, a közkút
megszűntetését. Bakonykútiban három közkút van – egy a temetőben, egy a Petőfi utcában,
egy pedig az Ady E. utcában – ezek közül csak az Ady utcai nem rendelkezik mérővel. A
DRV szerint a mérősítés költsége 370 ezer forint, míg a leszerelés költsége 150 ezer forint
lenne. A Petőfi utcában meglévő, mérővel ellátott közkútnak az éves vízhasználati díja csak
bruttó 6.700 forint volt, pedig ennek a fogyasztása nagyobb, mint az Ady utcai kúté, mivel
innen történik az önkormányzat által kiültetett egynyári növények locsolása is. A közkút
megszüntetésének költsége több, mint 20 évig fedezni a felhasznált víz díját. Válaszlevelében
közölte a DRV Zrt-vel, hogy az önkormányzat sem a mérősítés, sem pedig a leszerelés
költségeit nem vállalja, de átalánydíjat hajlandó fizetni a kút megmaradása esetén.
Megkérdezi a DRV képviselőjét, tud-e az üggyel kapcsolatban információval szolgálni.
Vörösné Weiner Katalin DRV Zrt. képviseletében
A közkutakkal kapcsolatban központi állásfoglalás fog születni, mert az összes települést
érinti ez a probléma.
Büki Levente üzemvezető
A jogszabály egyértelműen előírja, hogy a közkutakat mérősíteni kell.
Marics József polgármester
Ez tévedés, a vonatkozó jogszabály általány fizetésre is lehetőséget ad. Ezt a DRV fejlesztési
főmérnökének is megírta, de választ még nem kapott. Várjuk a választ és ezt követően kell az
ügyben döntést hoznunk.
5., Javaslat az adósságkonszolidációban részt nem vett települések részére biztosított
fejlesztési támogatás igénylésére – a polgármester előterjesztésében
Szalmási Tamás Ferencné képviselő
Elmondja, hogy méltánytalannak tartja ezt a támogatási rendszert, hiszen a település nagyon
kevés pénzből kell, hogy gazdálkodjon. Miért nem dönthetjük el mi, hogy mire akarjuk
fordítani a nekünk járó pénzt? Azt sem érti, hogy miért kötelezik az önkormányzatot ilyen
jelentős kiadással járó településrendezési terv elkészítésére. Nem ért egyet ezzel.
Marics József polgármester
Egyetért Szalmási Tamás Ferencné képviselőasszonnyal, ennek ellenére javasolja a pályázat
benyújtását. Elmondja, hogy a törvény 2018. december 31-ig kötelezi a településeket a
településrendezési dokumentumok az elkészítésére. Ahhoz, hogy időben elkészüljünk, meg
kell kezdeni az előkészítést, ami költséggel fog járni. 2016. évben vagy saját forrásból vagy
pályázati pénzből el kell indítani a tervezést. Ezért javaslom a pályázat benyújtását.
A Képviselő-testület az adósságkonszolidációban részt nem vett települések pályázata
ügyében tett polgármesteri javaslatot elfogadta, és - 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a
következő határozatot hozta
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Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2015. (VIII.31.) önkormányzati határozata
az adósságkonszolidációban részt nem vett települések pályázata ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel
egyetértésben – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet II. 10. pont szerint meghirdetett pályázatra
az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési
támogatására.
A pályázati támogatás mértéke: 2.950.000.-Ft
A pályázati cél: Bakonykúti településrendezési tervének elkészítése
A településrendezési terv elkészítésének várható költsége: 4.600.000-Ft +ÁFA, azaz
5.842.000 Ft.
A képviselő-testület a településrendezési terv elkészítéséhez – a pályázat kedvező
elbírálása esetén – a támogatáson felüli költségeket a 2016. és 2017.évi évi
költségvetésébe tervezi és biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - a pályázat kedvező elbírálását
követően, további árajánlatok kéréshez.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
---------------------------------------------6., Javaslat az önkormányzati ASP központhoz való csatlakozásra – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondja, hogy az ASP rendszer egy központosított könyvelési rendszert takar. Az a terv,
hogy 2018-ig az összes önkormányzat könyvelését, ügyiratkezelését, helyi adókkal
kapcsolatos nyilvántartást, ingatlan kataszter nyilvántartást egy központi rendszerben
kezeljék. Az önkormányzatok önállósága megmarad, de az átláthatóság nagyobb lesz. Úgy
gondolja, hogy az utóbbi idők változásai a közös hivatalban – fluktuáció, szakember hiány –
sok problémát okoztak a megfelelő munkavégzésben, ezért látja szükségesnek, hogy
Bakonykúti csatlakozzon az ASP rendszerhez. Most a csatlakozó települések pályázhatnak a
technikai feltételek megteremtésére is.
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Szalmási Tamás Ferencné képviselő
Elmondja, hogy nem ért egyet az ASP rendszer bevezetésével, megalapozatlannak tartja az
előterjesztést és nem támogatja annak elfogadását. Elmondása szerint megnehezítik a
központosított rendszerrel a munkájukat - eddig a közös hivatal munkatársaitól minden
információt megkapott a településre vonatkozóan, amire szüksége volt – nem lát garanciát
arra, hogy a központosított könyvelési rendszerből pont az érintettek is ki fogják tudni olvasni
a településre vonatkozó költségvetési adatokat.
Parajdi Cecília jegyző
Véleménye szerint a központosítás elsődleges célja a valós költségvetés összeállítása és az
ÁHT előírásainak pontos időben való végrehajtása.
Horváth István képviselő:
Úgy gondolja, meg kell várni, amíg a központosítást kötelezővé teszik, addig nem kellene a
bevezetni.
Marics József polgármester
Elmondja, hogy a központosítás lényege, hogy minden ügyintézés elektronikusan történik. A
hivatal dolgozóinak feladatai egyszerűbbé válnának, így hatékonyabban tudnák a munkájukat
végezni.
Horváth István képviselő:
Elmondása szerint a teljes körű elektronikus ügyintézést ma Magyarországon még nem lehet
bevezetni, mert az idősebb emberek nem értenek a számítógéphez, internethez, de a jogukat
ügyeik intézésére nem lehet tőlük elvenni csak azért mert nem rendelkeznek számítógéppel,
vagy nem értenek hozzá. Úgy gondolja, a rendszer bevezetését nem szabad sürgetni.
Marics József polgármester
Javasolja a képviselőknek a rendszer bevezetését.
A Képviselő-testület az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás ügyében tett
polgármesteri javaslatot elvetette, és – 1 igen 3 nem szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2015. (VIII.31.) önkormányzati határozata
az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kormánynak az
önkormányzati ASP központról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet szerinti
önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás lehetőségét és úgy döntött, hogy
egyelőre nem csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez.

--------------------------------------------------
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7., Javaslat az állati hulladék begyűjtésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére
– a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondja, hogy mielőtt az állattartással kapcsolatos rendeletet megalkotja a testület,
megoldást kell találni az állati hulladék begyűjtésére és az állatmentési, gyepmesteri
tevékenység ellátására. Az állati hulladék begyűjtését korábban a kistérség keretében
biztosította az önkormányzat, de jelenleg nincs érvényes szerződésünk. Korábban a
Székesfehérvári Városgondnokság látta el ezt a feladatot a kistérség keretében, most is az ő
ajánlatukat javasolja elfogadni.
A Képviselő-testület az állati eredetű hulladékok elszállítására vonatkozó szerződésre tett
polgármesteri javaslatot elfogadta, és - 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő
határozatot hozta
„Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2015. (VIII.31.) önkormányzati határozata
az állati eredetű hulladékok elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó szerződésről
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közigazgatási területén
keletkező állati eredetű hulladékok elszállítására és ártalmatlanítására a Székesfehérvár
Városgondnoksága Kft-t bízza meg a mellékletben foglalt szerződésnek megfelelően.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
---------------------------------------------------------------8., Javaslat a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó megbízási
szerződés megkötésére – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondja, hogy ugyanazzal a céggel, ugyanannyi összegért köti meg a szerződést az
önkormányzat, a különbség csak annyi, hogy a törvényességi kötelezettségnek eleget téve a
gyepmester havonta egy alkalommal a településen ellenőrzi a területet. Javasolja az ALPHAVET Kft - vel kötött szerződés módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület a gyepmesteri tevékenység ellátására vonatkozó szerződésre tett
polgármesteri javaslatot elfogadta, és - 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő
határozatot hozta
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2015. (VIII.31.) önkormányzati határozata
a gyepmesteri tevékenység ellátásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén
található kóbor állatok befogására és elszállítására az ALPHA-VET Kft-t bízza meg a
mellékletben foglalt szerződésnek megfelelően.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
--------------------------------------------------------9., Javaslat az állattartás helyi szabályairól szóló 13/2005. (XI.10.) sz. önkormányzati
rendelet módosítására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondja, hogy az előzetesen elkészített rendelettervezetből ki kellett venni a haszonállatokra
vonatkozó szabályozásokat, hiszen azok tartását magasabb rendű szabályozás határozza meg.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról van jogosultsága a Képviselő-testületnek határozni.
Megkéri Viziné Dr. Horváth Judit jogi, igazgatási ügyintézőt, aki a rendelettervezetet
előkészítette, hogy olvassa fel a tervezet azon részeit, melyek törlésre kerültek a
képviselőknek kiküldött anyagból.
Viziné Dr. Horváth Judit jogi igazgatási ügyintéző
Elmondja, hogy elsődlegesen a mezőgazdasági haszonállatokról szóló rendelkezést kellett
kivenni, hiszen erről az állategészségügyi rendeletben minden részletre kiterjedően
megtaláljuk a szabályokat. A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályai is meg vannak
határozva, helyi rendeletben a tartható állatok számát lehet meghatározni. Felolvassa a
rendelet tervezet változásait.
A Képviselő-testület a kedvtelésből tartott állatok tartásának és az eb rendészeti hozzájárulás
mértékére tett polgármesteri javaslatot elfogadta, és - 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a
következő határozatot hozta
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2015.(VIII.31.) határozata
a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályaival, valamint az eb rendészeti
hozzájárulás mértékének szabályozásával kapcsolatos törvényességi javaslat ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1134-1/2015. számú levelében érkezett
javaslatát megtárgyalta, a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályaival
kapcsolatos törvényességi javaslat ügyében a vonatkozó 13/2005. (XI. 10.)
önkormányzati rendeletét felülvizsgálta.
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a javaslattal kapcsolatos, szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: jegyző
----------------------------------------------

Marics József polgármester
Javasolja, hogy az ismertetett módosítások megismerése utána a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról szóló rendeletet fogadják el a képviselők
A Képviselő-testület a háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának, és
ártalmatlanításának rendjéről szóló rendelet elfogadására tett polgármesteri javaslatot
elfogadta, és - 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete
a kedvtelésből tartott állatok tartásának és az eb rendészeti hozzájárulás mértékének
szabályairól
( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
-----------------------------------------------------10., Javaslat a település hulladékgazdálkodásáról szóló 4/2014.
önkormányzati rendelet módosítására – a polgármester előterjesztésében

(II.10.)

sz.

Marics József polgármester
Elmondja, hogy ebben a témában is törvényességi javaslat érkezett. Egyrészt meg kell felelni
a jogszabályi előírásoknak, de a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által
kötött közszolgáltatási szerződés feltételeinek is, mivel a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
jogainkat és kötelezettségeinket átruháztuk a Társulásra. A rendelet 60 literes kukára
vonatkozó része csak 2016. január 1-én lép életbe, mivel ez jelenleg nem szerepel a
közszolgáltatási szerződésben. Kéri a hulladékkezelési rendelettel kapcsolatos törvényességi
javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület a helyi hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos törvényességi
javaslat elfogadására tett polgármesteri javaslatot elfogadta, és - 4 igen szavazattal –
egyhangúlag - a következő határozatot hozta
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2015.(VIII.31.) határozata
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos törvényességi javaslat ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1134-1/2015. számú levelében érkezett
javaslatát megtárgyalta, a települési környezet tisztaságának biztosítására,
hulladékgazdálkodásra vonatkozó törvényességi javaslat ügyébe a települési
hulladékgazdálkodásról szóló 4/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a javaslattal kapcsolatos, szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: jegyző.

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

Marics József polgármester
Javasolja a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület a helyi hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos rendelet
elfogadására tett polgármesteri javaslatot elfogadta, és - 4 igen szavazattal – egyhangúlag a következő rendeletet alkotta
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról
( rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva )

------------------------------------------
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Marics József polgármester
Bejelenti, hogy Szalmási Tamás Ferencné képviselő egyéb halaszthatatlan teendője miatt
távozik az ülésről és megállapítja, hogy a Képviselő-testület továbbra is szavazóképes, mivel
a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van.
11., Beszámoló a társulásokról, az egyes társulások működéséről – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondja, hogy a havi polgármesteri beszámolók során rendszeresen tájékoztatást adott a
társulásokban végzett munkájáról, így a képviselőknek van elegendő információjuk erről. Egy
várható változásról szeretne külön szólni: a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulásban várhatóan ismét napirendre fog kerülni a Társulási Megállapodás olyan irányú
módosítása, hogy a településeket régiónként egy fő fogja képviselni. Ez különösen fontos lesz
a pályázati projekt elfogadása esetén, ezért ezt a szervezeti változást támogatja. Javasolja az
előzőleg megtett beszámolója elfogadását.
A Képviselő-testület a
polgármesteri beszámolót a társulásokról, egyes társulások
működéséről elfogadta, és - 3 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2015.(VIII.31.) határozata
A Képviselő-testület a társulásokról, egyes társulások működéséről szóló polgármesteri
beszámoló témájában
A Képviselő-testület a társulásokról, egyes társulások működéséről szóló polgármesteri
beszámolót elfogadta.
------------------------------------------------------12., Tájékoztató a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátásáról –
polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondja, hogy elvégezték azokat a feladatokat, amelyeket a jogszabályok előírnak,
nyilvántartásaik naprakészek. Azokat a munkákat is elvégezték, amelyek a veszélyhelyzetek
megelőzését szolgálják. Kérte a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármesteri beszámolót a polgári védelmi és katasztrófavédelmi
feladatok ellátásáról elfogadta, és - 3 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő
határozatot hozta
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2015.(VIII.31.) határozata
A Képviselő-testület a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátásáról szóló
polgármesteri beszámoló témájában
A Képviselő-testület a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátásáról szóló
polgármesteri beszámolót elfogadta.
---------------------------------------------------13., A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Írásbeli kiegészíti azzal, hogy szeptember 15-től lesz aljegyzője a Közös Önkormányzati
Hivatalnak, továbbá tájékoztatást adott a VERGA Zrt. hirdetményéről, amely szerint a
környékben szeptember hónapban erdőlátogatási tilalom lesz érvényben.

A Képviselő-testület a polgármesteri beszámoló elfogadására tett javaslatot elfogadta, és - 3
igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2015.(VIII.31.) határozata
a polgármesternek az előző ülés óta végzett munkájáról, főbb eseményekről szóló
tájékoztatója ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek az előző ülés
óta végzett munkájáról, főbb eseményekről szóló tájékoztatóját elfogadta.
--------------------------------------------14., Egyebek
Marics József polgármester
Elmondja, hogy a hivatalsegédi munkára Bakonykúti költségvetésében minimálbért terveztek
4 órás munkaidőre. A munkakört ellátó alkalmazott tisztességgel, a település lakosságának
általános megelégedésére, látja el a munkáját, többet is elvégez, mint amit a feladatköre
meghatároz, ezért javasolja, hogy októberi fizetéssel kapjon egy havi jutalmat.
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A Képviselő-testület a hivatalsegéd jutalmára tett polgármesteri javaslatot elfogadta, és - 3
igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2015.(VIII.31.) határozata
a hivatalsegéd jutalmának fedezetéről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek a
hivatalsegéd részére megállapított bruttó 52.500.-Ft összegű jutalom fedezetét az
önkormányzat 2015. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a következő költségvetési
átcsoportosítás összeállítása és beterjesztése során fentieket vegye figyelembe.

---------------------------------------Horváth István képviselő:
Kéri, hogy az önkormányzat közösségi helyiségét lehessen bérbe venni. Javaslata szerint
Bakonykúti lakosok ingyen használhassák a helyiségeket.
Marics József polgármester
Elmondja, hogy a közösségi helység igénybe vételét önkormányzati rendelet szabályozza. A
helység használatának költsége van, különösen a fűtés miatt, a téli időszakban. Az elmúlt
évben a megnövekedett igénybe vétel miatt csak a fűtésre 80.000 Ft. többletkiadása
keletkezett az önkormányzatnak. Magán célú rendezvényre, ezért nem támogatja a térítés
mentes igénybe vételt, csak olyan rendezvényre, ahol a falu valamennyi lakója részt vehet.
Ráadásul a közelmúltban volt egy olyan kérés is, hogy térítésmentesen kérték a helységet egy
olyan rendezvényhez, amelyen a résztvevőktől 1.500 Ft.-ot kértek a szervezők. Ilyen esetben
mi sem tekinthetünk el a bérleti díjtól. Ettől függetlenül, nem zárkózik el attól, hogy a helység
bérletére vonatkozó rendeletet áttekintsék, de az elmondottaknak továbbra is érvényesülni
kell.
Mivel más napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárja.

Marics József
polgármester

Parajdi Cecília
jegyző

