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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 22én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:
Marics József
Szalmási Tamás Ferencné
Horváth István
Kaufmann Jenő Antalné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távol vannak:
Hajdú Csaba

képviselő

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, Hajdú Csaba képviselő igazoltan van távol. 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 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2016. (VII.22.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 22-i rendkívüli,
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1. Javaslat a háziorvosi szolgálat helyettesítésére kötött feladat-ellátási szerződés
módosítására - a polgármester előterjesztésében
2. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
elfogadására – a polgármester előterjesztésében
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3. Javaslat az irattári rendezési ajánlat elfogadására – a jegyző előterjesztésében
4. Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való
részvételre és szerződés megkötésére a pályázatírásra – a polgármester
előterjesztésében
5. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
6. Egyebek

Napirendek tárgyalása

1. Javaslat a háziorvosi szolgálat helyettesítésére kötött feladat-ellátási
szerződés módosítására - a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy az írásos előterjesztésben a képviselők megismerhették azokat a
kisebb adminisztrációs hibákat, amelyek miatt módosítani kell a szerződést, de ez
lényegi változást nem eredményez. Mivel kérdés, észrevétel nem volt szavazásra
tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2016. (VII.22.) önkormányzati határozata
helyettesítésre szóló feladat-ellátási szerződés módosításáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a dr. Nap Ágnes háziorvossal
az Iszkaszentgyörgyi vegyes háziorvosi ellátásra vonatkozó, 2016. július 1. napjától
helyettesítésre szóló feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja:
1. A szerződés bevezető részében a „dr. Nap Ágnes (8041 Csór, Fő tér 8.)”
szövegrész „Dr. Nap Ágnes Bt (Székhelye: 8041 Csór, Fő tér 8l, képviseli: dr.
Nap Ágnes)”-re változik. Az aláírásnál „dr. Nap Ágnes” helyett „Dr. Nap Ágnes
Bt.” szerepel.
2. A szerződés 3. pontjában a terhes tanácsadás időpontja az alábbiak szerint
változik: Kedd: 12.15-13.15 óráig.
A szerződés egyéb részei változatlanul érvényben maradnak.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendelet elfogadására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a hulladékgazdálkodást szabályozó jogszabályok
ez év folyamán változtak, ennek megfelelően a KDV Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásnak is módosítani kellett közszolgáltatási szerződést, mindez
indokolja, hogy a változásokkal összhangban legyen az önkormányzati rendelete is.
Elmondta továbbá, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer még nem működik
zökkenőmentesen, a lakosság még mindig nem kapta meg a 2. negyedévre
esedékes számláját, így a szolgáltató sem kapja meg addig az elvégzett szolgáltatás
ellenértékét. Szerencsére a lakosság eddig a szolgáltatás minőségében nem érzett
változást. Vannak még tisztázandó kérdések, így pl. a zöldhulladék gyűjtés módja.
Szalmási Tamás Ferencné képviselő:
Jelezte, hogy a rendelet-tervezet 8. § (3) bekezdésének megfogalmazásával nem ért
egyet. A szolgáltató ne kísérletet tegyen a hulladék elszállítására, hanem vigye azt
el.
Kovács Edit jegyző
Véleménye szerint is félreérthető a szakasz megfogalmazása. Javasolja, hogy a
bekezdés utolsó fordulata az alábbiak szerint szóljon: „a közszolgáltató az
ingatlanhasználó számára a szolgáltatást felajánlja úgy, hogy a megjelölt ürítési
napokon a hulladékot a 6. § (2) bekezdésében foglalt módon átveszi és elszállítja.
Marics József polgármester:
A javasolt módosítással szavazásra bocsátja a rendelet elfogását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (VII. 22.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

3. Javaslat az irattári
előterjesztésében

rendezési

ajánlat

elfogadására

–

a

jegyző

Kovács Edit jegyző:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az irattár áttekintése, felmérése megtörtént,
a benyújtott árajánlat megalapozott és szakszerű. A rendezésre, selejtezésre nagy
szükség van az iratok áttekinthetősége érdekében. Amennyiben ez az egyszeri, nagy
tételszámot érintő munka elvégzésre kerül, a jövőben már csak a folyamatos
karbantartásra lesz szükség.
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Marics József polgármester:
Kérte a képviselőket, hogy amennyiben egyetértenek az árajánlattal, kézfelemeléssel
jelezzék.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2016. (VII.22.) önkormányzati határozata
A közös hivatali irattár rendezésére benyújtott árajánlat elfogadásáról
Bakonykúti
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
az
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal irattárának rendezésére benyújtott
árajánlatokat, és úgy döntött, hogy Takács Péter árajánlatát fogadja el 485.000,- Ft
bruttó összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az árajánlat tartalmának megfelelő
vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való
részvételre és szerződés megkötésére a pályázatírásra – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a képviselőknek megküldte a pályázati kiírást, így mindenki ismerheti
a feltételeket. Véleménye szerint a sportpark jól kapcsolódhat a többfunkciós
közösségi ház programjaihoz is, de segíthet a Lakóotthonban elhelyezett fiataloknak
is. Erre akár szerződést is lehetne kötni a Lámpás Alapítvánnyal, így nagyobb
eséllyel tudna az önkormányzat pályázni. Abban még kéri a képviselők véleményét,
hogy a 238/8 vagy a 238/9 helyrajzi számú ingatlanon valósuljon meg.
Szalmási Tamás Ferencné képviselő:
Javasolta, hogy ne ott kerüljön megépítésre sportpark, hanem a Szabadság utca
végében.
Horváth István képviselő:
Véleménye szerint a patak esetleges kiöntése károkat okozhat a sportparkban, ezért
ő is a Szabadság utca végében javasolja a megépítést.
Kaufmann Jenő Antalné képviselő:
Ő is a Szabadság utcát javasolja a sportpark helyszínének.
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Marics József polgármester:
Elmondta, hogy ő azért javasolta az előző helyszíneket, hogy ne kelljen fát kivágni,
de valóban a patak partján fennáll a veszélye annak, hogy az áradás kárt okoz, így
egyetért a módosítással. Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a
Szabadság utcai területen, a 249/5 helyrajzi számon épüljön meg a sportpark, az
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2016. (VII.22.) önkormányzati határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre, annak keretében
egy db. B típusú sportpark megépítésére az önkormányzat tulajdonában lévő
Bakonykúti 249/5 hrsz-ú, kivett közterületen.
A sportpark megépítését követő öt évben az önkormányzat vállalja annak funkció
szerinti fenntartását, karbantartását és üzemeltetését, ennek megvalósítása, valamint
a sportolás és a rendszeres testmozgás népszerűsítése érdekében az önkormányzat
a 2017. évi költségvetésében 300.000 Ft.-t biztosít.
Határidő: 2016. 08. 15.
Felelős: polgármester
Marics József polgármester:
Kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázat megírásával az Albensis Kft.-t bízzák
meg az írásos előterjesztésben meghatározott feltételekkel, az kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2016. (VII.22.) önkormányzati határozata
pályázatírásra vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ALBENSIS
Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Szent I. tér
9.) „A Nemzeti Szabadidős- Egészég Sportpark Program” című pályázat megírására
és benyújtására vonatkozó ajánlatot, és azt elfogadja. A pályázat elkészítésének díja
50.000,- Ft +Áfa, nyertes pályázat esetén a sikerdíj összege 50.000,- Ft + Áfa a
vállalkozási szerződés tervezetben foglaltak szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a csatolt előterjesztés szerinti
vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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5. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Az írásos beszámolóhoz kiegészítésként elmondta, hogy a tegnapi napon megtörtént
a többfunkciós közösségi ház pályázatának helyszíni ellenőrzése, eddig minden
rendben van.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2016. (VII.22.) önkormányzati határozata
a polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előző ülés óta
végzett tevékenységéről, főbb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolóját
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. Egyebek
a)Augusztus 20-i rendezvény
Marics József polgármester:
Javasolta, hogy az augusztus 20.-i ünnepen egy zenés rendezvényt szervezzenek a
kocsma előtti szabadtéren, amelyen az a Strikes együttes zenélne, amely már
korábban is nagy sikerrel lépett fel Bakonykútiban. A fellépésért bruttó 80.000 Ft-t
kérnek. Mivel más vélemény, javaslat nem volt, kérte, hogy aki egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2016. (VII.22.) önkormányzati határozata
falunapi rendezvényről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. augusztus 20-i
falunapi rendezvény lebonyolításához 80 e Ft összeget biztosít fellépési díjként a
2016. évi költségvetésben rendezvényre betervezett előirányzat terhére.

7
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
----------------------------------------Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2016. 08.27.-09.11. között szabadságon
lesz, távollétében Szalmási Tamásné alpolgármester fogja helyettesíteni.
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

