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Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 19én megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:
Marics József
Hajdú Csaba
Horváth István
Kaufmann Jenő Antalné
Távol maradt:
Szalmási Tamás Ferencné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester

Tanácskozási joggal:
Kovács Edit

jegyző

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. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül, valamint arról,
hogy a rendkívüli ülés összehívását a pályázati határidők indokolták. 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 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2016. (IV.19.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 19-i nyilvános,
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
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Napirend:

1) Javaslat a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés - VP-6-7.4.1.1-16 jelű pályázat benyújtására – a polgármester
előterjesztésében
2) Pályázat benyújtása
előterjesztésében

lakossági

ivóvíz

pályázatra

–

a

polgármester

---------------------------------------Napirendek tárgyalása
1) Javaslat a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés - VP-6-7.4.1.1-16 jelű pályázat benyújtására – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy előző este részletesen átbeszélték a pályázattal
érintett épület költségvetését, sikerült egy elfogadható végösszeget kihozni. Szalmási
Ferencné képviselő asszonnyal is egyeztetett, ilyen formában ő is támogatja a
pályázat beadását. A költségvetés végül valamivel több, mint 19 millió forint, de 20
millióig benyújthatjuk a pályázatot, 5 millió forint önerő biztosításával, Ezt az
önkormányzat 2016. évi költségvetése és az abban lévő tartalék biztosítja. Van egy
olyan lehetőség is, hogy szükség esetén a Megyei Pénzügyi Alapból kérhetünk
kamatmentes kölcsönt, de erről most nem kell dönteni.
Horváth István képviselő:
Érdeklődik, hogy ha az 5 millió saját erőt jóváhagyjuk az elegendő-e, mert vannak a
beruházásnak a pályázatban nem támogatott részei is.
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy ezen járulékos költségek a költségvetésünkben is szerepelnek,
illetve ezek biztosításáról már korábban döntöttünk. Így például az idei
költségvetésünkbe a tervezésre 500.000 Ft-ot beterveztünk, amelynek valós költsége
280.000 Ft. lesz, amely a pályázatba is beépíthető. Az így megmaradó pénzt fel lehet
használni a pályázatban nem elszámolható egyéb költségekre, például a
pályázatírás költségére.
Horváth István képviselő:
Számítása szerint a pályázat bruttó összköltsége pontosan 19.140 e Ft (15.240 e Ft
építési, 3.000 eFt berendezési, 900 e Ft egyéb), amelynek a 25 %-a 4.785 e Ft, ezt
kell a határozatban vállalni. Úgy szövegezzük a határozatot, hogy a pályázathoz
kapcsolódóan maximum 5 millió forint saját erőt biztosít a testület.
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Marics József polgármester:
Emlékeztet arra, hogy a költségvetésünkben 500 e Ft-ot különítettünk el a
tervezésre, ez az összeg a pályázatban is igényelhető, tehát megmarad. Semmi
egyéb feladatra nem vállaltunk kötelezettséget, ezért tudunk ezzel a beruházással
tervezni.
Horváth István képviselő:
Javasolja, hogy több mérföldkővel számoljunk, így biztonságosabban tudjuk
finanszírozni a beruházást. Tudomása szerint erre a kiírás is lehetőséget ad.
Marics József polgármester:
Véleménye szerint az 50 % előleg és az egy mérföldkő bőven elégséges. Az előleg
és a 25% önrész felhasználása után még mindig marad 3-4 millió Ft. mozgásterünk
egy közbeeső kifizetési kérelemig, ezt követően pedig már be tudjuk fejezni a
projektet. Az idei költségvetésünkben ezen felül még számolhatunk közel hárommillió
Ft.
bevétellel,
mivel
a
központi
költségvetésben
szerepel
az
adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása. Így biztosítottnak
látja az egy előleggel és egy mérföldkővel is a finanszírozást, így lényegesen
kevesebb lesz az adminisztráció is.
Hajdú Csaba képviselő:
Kérdése, hogy generálkivitelezővel dolgoztatunk-e, mert ez lenne célszerű az
elszámolás szempontjából. Így nem kell részeire szedni a költségvetést.
Marics József polgármester:
Válasza, hogy a kivitelezést pályáztatni kell, de mindenképpen egy generál
kivitelezésben kell gondolkodni.
Horváth István képviselő:
Érdeklődik, hogy az első mérföldkövet mikorra tervezzük?
Marics József polgármester:
Meglátása szerint ezt építészeti munkák végén lenne célszerű tervezni, a
szerelvényezés maradna a második ütemre. Ezt követően ismerteti a határozati
javaslatot, melyben a projekt megnevezésének, helyrajzi számának kell szerepelnie,
de beépítjük az önrészre vonatkozó kötelezettség vállalást is.
Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2016. (IV.19.) önkormányzati határozata
Pályázat benyújtásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Vidékfejlesztési Program keretében, „Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés - VP-6-7.4.1.1-16” jelű pályázatra.
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A fejlesztés megnevezése: „Többfunkciós közösségi tér létrehozása Bakonykútiban”.
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: Bakonykúti 130/2. hrsz.
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a
fejlesztéshez szükséges 25 % saját erőt - maximum bruttó 5 millió forint erejéig - a
2016. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Határidő: 2016. április 21.
Felelős: polgármester
-----------------------------------------2.) Pályázat benyújtása lakossági ivóvíz pályázatra – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
A pályázathoz szükséges adatlapokat a DRV rendelkezésünkre bocsátotta, a
fajlagos ráfordítás szerint jogosultak lehetünk a támogatásra, ezért javasolja annak
benyújtását. A pénzügyesek eléggé leterheltek, de ha egy mód van rá, véleménye
szerint pályázni kell.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2016. (IV.19.) önkormányzati határozata
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2016. évi lakossági
víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstár felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami
támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők
lebonyolítására.
Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt,
majd az ülést bezárta.
K. m. f.

Marics József
polgármester

Kovács Edit
jegyző

