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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 24én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:
Marics József
Horváth István
Hajdú Csaba
Halász Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Kaufmann Jenő Antalné

képviselő

Távol maradt:
Tanácskozási joggal:
Kovács Edit
Mészáros Imola

jegyző
művelődésszervező

Marics József polgármester:
Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése
határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő testületi tag jelen van.
Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre
kerültek, az ülésről hangfelvétel készül. 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
42/2019. (VII.24.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 24-i rendkívüli,
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1) Javaslat a „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése”
tárgyú pályázat benyújtására – a polgármester előterjesztésében
2) Egyebek
-----------------------------------------------------------
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Napirendek tárgyalása
1)

Javaslat
a
„Települési
könyvtárak
szakmai
eszközfejlesztése,
korszerűsítése” tárgyú pályázat benyújtására – a polgármester
előterjesztésében

Marics József polgármester:
Előzetesen tájékoztatást adott az önkormányzat pályázatairól, mivel ez szervesen
kapcsolódik a napirendhez. A Magyar Falu Program keretében a 4 órás
művelődésszervező 1 éves bérére nyertünk támogatást 2019. július 1-től. A másik
pályázat az orvosi eszköz beszerzés, melyen közel 3 millió forint támogatást
nyertünk, ez vasárnap került kihirdetésre. Az eszközöket a doktornő és védőnő
javaslata alapján igényeltük, folyamatosan be fogjuk szerezni. A közösségi házas
pályázat esetében az első mérföldkő után közel 2,5 milliós támogatás megérkezett a
számlára, a konzorciumi partner cseréjét is jóváhagyták. A közösségi ház esetében
az elszámoló számla rendezésre került, az áfát is be tudtuk fizetni.
Rátérve a könyvtári pályázatra megállapította, hogy szinte az önkormányzatra van
szabva, hiszen 2018-2019. évben jelentős fejlesztést hajtottunk végre. A Vörösmarty
Könyvtár közreműködésével történik a berendezés, az arculattervezőt ők
finanszírozzák. Mészáros Imola művelődésszervező fogja a pályázatot elkészíteni.
Maximum 3 millió forintra kellene pályázni, mivel az elszámolás így egyszerűbb, az
önerő 10 %. Az elbírálás határideje 70 nap, ez valamikor október végén lesz. Addig
csak a legszükségesebb berendezéseket helyeznénk el az épületben, ami a
működéshez elengedhetetlen.
A pénzügyi helyzet és a közösségi tér befejezése érdekében az augusztusi
rendezvények helyett szeptember 28-ára lehetne szervezni egy átadó ünnepséget az
önkormányzati nappal egyidőben. Kérte a művelődésszervezőt, hogy a falu egész
lakosságát szólítsa meg a programokkal, hogy a közösségi házat mindenki meg tudja
nézni.
Horváth István alpolgármester:
Arról érdeklődött, hogy a két pályázat között van-e valamilyen átfedés, tekintettel
arra, hogy kettős támogatottság nem lehetséges.
Marics József polgármester:
Nincs átfedés, mivel 2016-ban a pályázat benyújtásakor kismama klubban
gondolkoztak a kis helyiségben, számítógéppel, asztalokkal. Ezeket nem rendelnénk
meg, ennyivel kevesebbet vennénk igénybe a közösségi házas pályázatból.
Ehelyett jött be a könyvtári funkció, amelyet a másik pályázatban tudunk igényelni.
Halász Attila képviselő:
Kérdése, hogy amennyiben a másik pályázat nyer, akkor a bútorokkal mi lesz, melyik
kerül beszerzése? Ha nem ugyanazok a bútorok kerülnek be, akkor duplán be kell
kérni az árajánlatokat.
Marics József polgármester:
Most mindenképpen a könyvtári pályázat alapján kell árajánlatokat beszerezni a
megadott design alapján, ezzel egyidőben a közösségi házba is kérünk újakat, mivel
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a 2016-os ajánlatok már elavultak. Lesznek olyan eszközök, melyekre már nem lesz
szükség a funkció változása miatt.
Hajdú Csaba képviselő:
Jó lenne, ha pénz nem veszne el, ha lehet, akkor számoljunk el mindennel, amivel
lehetséges.
Marics József polgármester:
Mindenképpen a támogatások minél teljesebb kihasználására fogunk törekedni.
Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, kérte a szavazást a pályázat benyújtására
vonatkozóan.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2019. (VII.24.) önkormányzati határozata
a Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett, „Települési könyvtárak
szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” pályázat benyújtásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett, „Települési könyvtárak szakmai
eszközfejlesztése, korszerűsítése” felhívására.
A Képviselő-testület a pályázat keretében maximum 3.000.000,- Ft támogatást
igényel, melyhez a szükséges saját forrást, maximum 300.000,- Ft-ot valamint a
bruttó 10.000,- Ft nevezési díjat a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2019. augusztus 15.
Felelős: polgármester
----------------------------------------------------------2)

Egyebek

a) Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, mely szerint a Duna-Tisza közében lévő
települések egy másik társulásba lépnek át jogszabályi változások miatt. Az előző
ülésen a véleményezés már megtörtént, kérte a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2019. (VII.24.) önkormányzati határozata
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

I.
1.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a 2018. szeptember 30. nappal történt kilépés
miatt Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Apaj Község Önkormányzata,
Áporka Község Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Ráckeve
Város Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton
Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség
Önkormányzata.
2.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés
miatt Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Bugyi Nagyközség Önkormányzata,
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata,
Majosháza Község Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.
3.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés
miatt Dunaújváros térség megnevezés alatt szereplő Apostag Község
Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község
Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kunpeszér Község
Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Önkormányzata,
4.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés.
5.
A Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat
képviselő-testülete elfogadó határozathozatalát követően, az időrendben legutolsó
határozat időpontját követő nappal lép hatályba az 6. pontban foglalt kivétellel.
6.
Amennyiben
valamennyi
tagönkormányzat
képviselő-testülete
jelen
módosítást 2019. szeptember 30. nap előtt elfogadja, úgy a Társulási Megállapodás
jelen módosításának 2. és 3. és 4. pontja 2019. október 1. nappal lép hatályba.
II.
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. szeptember 30.
----------------------------------------------------------4
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b) Közösségi együttélés szabályairól
Marics József polgármester:
Az előző ülésen felmerült hétvégi zajos tevékenységek korlátozása. Utánajárt a
szabályozásnak, mely a helyi önkormányzatok lehetősége. Véleménye szerint ezt elő
kell készíteni, javaslata, hogy a következő testület döntsön az ügyben.
Hajdú Csaba képviselő:
Mindenképpen szükségesnek tartja a szabályozást, megfelelő előkészítés után a
következő ciklusban.
-------------------------------------------------------Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte az ülésen
való részvételt, majd az ülést bezárta.
K. m. f.
Marics József
polgármester

Kovács Edit
jegyző
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