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I.
Napirend előtti esemény
Marics József polgármester:
Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, tekintettel arra, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 5 az ülésen
jelen van. Tájékoztatott arról, hogy 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 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2020. (X.29.) határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. október 29-irendes,
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1.) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
munkájáról szóló beszámoló elfogadására – a jegyző előterjesztésében

2.) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás és a KDV
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről szóló
beszámoló elfogadására – a polgármester előterjesztésében
3.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló 9/2015.
(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására – a jegyző előterjesztésében
4.) Javaslat a Magyar Falu Program keretében a Polgármesteri Hivatal
felújítására benyújtott kivitelezői árajánlatok elbírálására – a polgármester
előterjesztésében
5.) Javaslat a hó-eltakarításra és síkosság-mentesítésre benyújtott árajánlat
elfogadására – a polgármester előterjesztésében
6.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében
7.) Egyebek
---------------------------------------

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1)
Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
munkájáról szóló beszámoló elfogadására – a jegyző előterjesztésében
Kovács Edit jegyző
A hivatalban a személyi feltételek módosultak, ugyanis Kériné Lengyel Andrea 2019.
október 31-től nem dolgozik nálunk, így ettől az időtől 6 fővel, helyettesítéssel láttuk
el a feladatainkat. Az új pénzügyi ügyintéző több szakirányú felsőfokú végzettséggel
rendelkező munkavállaló. Az egy főre jutó finanszírozás összege a közös hivatalnál
2013. óta 4.480.000.-Ft volt, amely hét év után 5.450.000.-Ft-ra emelkedett, így az
állami támogatás nagyrészt fedezi a hivatal működésének költségeit. Az
ügyfélfogadási idő nem változott. A testületi ülések jegyzőkönyveinek felterjesztésére
megszabott 15 napos határidőt minden esetben tartani tudtuk. A szociális
társuláshoz 2019-ben Fehérvárcsurgó is csatlakozott. A munkatársak hat intézmény
könyvelési, beszámolási és egyéb adminisztratív feladatait végzik el: Bakonykúti
önkormányzat, Iszkaszentgyörgy önkormányzat, Vackor óvoda, Szociális Társulás,
Szociális Alapszolgáltatási Intézmény, Közös Hivatal. Belső ellenőrzések zajlottak
2019-ben a megszokott rend szerint. A Vackor Óvoda és Konyha esetében kérésre
vizsgálták
azt,
hogy
megfelelően
szabályozott-e
a
tevékenység,
a
készletnyilvántartás, étlapkészítés. Ezzel kapcsolatban zajlott egy segítő szándékú
ellenőrzés. Az önkormányzatnál az iparűzési adó bevallásokkal kapcsolatban hívtunk
be belső ellenőr segítségével vállalkozókat. Bakonykútiban a katasztrófavédelmi
feladatokat ellenőrizték. 2019-ben plusz feladat volt a tavaszi EP választás és az
októberi önkormányzati képviselő választás lebonyolítása. A személyi feltételek
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módosulása is intézkedéseket vont maga után, a Vackor Óvoda és Konyha
óvodavezetői álláshelyére pályázatot kellett kiírni, Polyák-Ruff Mónikát bízta meg a
testület 5 évre. Az óvodai létszám 104 főre emelkedett, ami Kincstári módosítást vont
maga után. A hivatal dolgozói részt vettek mindkét önkormányzat pályázatainak
lebonyolításában, elszámolásában is.
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy az elmúlt 10 évben 3 jegyző irányításával jelentős változáson átment
hivatallal dolgozott együtt, véleménye szerint az elmúlt években egy stabil
összetételű, jól működő hivatal jött létre. Polgármesteri munkáját a hivatal
munkatársai jól segítik. Köszönetet mondott jegyző asszonynak és a hivatal
munkatársainak az elmúlt évben végzett munkáért.
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2020. (X.29.) határozata
az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámolót – a csatolt
előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
---------------------------------------

2)
Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás és a KDV
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről
szóló beszámoló elfogadására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a képviselő testületet minden társulási ülés után a soron következő
testületi ülésen tájékoztatja a társulások munkájáról, döntéseiről. A szociális
intézményi társulásról az előző napirendben már részletesen szó volt. Bakonykútiban
ez alapvetően az idősgondozást látja el, az ellátottaktól vagy hozzátartozóiktól ezzel
kapcsolatban kifogás nem érkezett.
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A hulladékgazdálkodási társulás legfontosabb feladata, jelenleg annak a projektnek a
megvalósítása, amelynek keretében az elmúlt napokban Bakonykútiban is
bevezetésre került a „két kukás” rendszer.
A kistérségi társulás keretében pedig az orvosi ügyeleti rendszer kerül biztosításra,
amely jól működik.
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátotta a társulások munkájáról
szóló beszámolók elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2020. (X.29.) határozata
a társulások 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi Szociális
Intézményi Társulás és a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019.
évi munkájáról szóló beszámolót – a csatolt előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
---------------------------------------

3)
Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló
9/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására – a jegyző
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a DRV-től megkapott díjjavaslat a
lakosságot nem érinti, csak a közületi fogyasztókat, így Bakonykútiban csak az
önkormányzatot és a lakóotthont. Az áremelés nem jelentős összegű, kérte a
javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020. (X.30.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló
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9/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve
---------------------------------------

4)
Javaslat a Magyar Falu Program keretében a Polgármesteri Hivatal
felújítására benyújtott kivitelezői árajánlatok elbírálására– a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Ez a 30 milliós beruházás előkészítése és elindítása igen jelentős feladat és munka.
Meg kellett szervezni mindazon feladatellátásokat, amelyek ehhez az épülethez
kötődnek, az orvosi rendelést, mivel a felújítás alatt az épület teljes egészében le
lesz zárva. Az orvosi rendelés Iszkaszentgyörgyön lesz biztosított, ugyancsak a
szerdai napokon, de reggel 9 órakor fog kezdődni a bakonykúti emberek számára.
Erre az időpontra a Bakonykútiból 8.34-kor induló menetrend szerinti busszal le
tudnak jutni az emberek. A visszajutást pedig az iszkaszentgyörgyi falugondnoki
busz fogja biztosítani igény esetén. Az orvosi rendelés után a gyógyszereket is ki
tudják váltani a betegek, mivel szerdán délelőtt a gyógyszertár is nyitva van.
Rendezni kell a hivatalsegéd munkáját is, mivel a felújítás alatt nem lesz szükség a
napi 4 órás munkájára. Vele egyetértésben várhatóan erre az időtartamra
szüneteltetni fogjuk a munkaviszonyát. A beruházás előkészítéséhez kérte Kaszti
Tamás Bakonykúti építőipari vállalkozó segítségét, aki ebben a munkában már eddig
is aktívan részt vett. Közösen megbeszélést folytattunk a pályázat keretében
árajánlatot adó vállalkozóval, a beruházás megvalósításáról. Mivel az eredeti
árajánlat határideje már nem érvényes, ezért ismételten 3 új árajánlatot kellett
bekérni. Az eredeti árajánlatot adó Li-Szó Kft. változatlan összegű árajánlatot adott,
amely megegyezik a támogatás összegével. Javaslom ezért, kivitelezőnek a Li-Szó
Kft.–t elfogadni. A műszaki ellenőri tevékenységre szintén 3 árajánlatot kértünk be.
Közülük javaslom Kaszti Tamás árajánlatát elfogadni, nem csak azért, mert ez az
összeg a legalacsonyabb, hanem azért is, mert Kaszti Tamás korábban már
kivitelezőként és műszaki ellenőrként is dogozott az épület felújításán, átalakításán,
tehát ismeri azt. Az épület nagyon öreg, több nem várt probléma és munka is
előfordulhat, amelyhez szükség lehet az ő helyismeretére és szakértelmére.
Mindezek mellett Kaszti Tamás helyi lakos, aki már többször sokat tett a
településünkért, így biztos, hogy ezt a feladatot is lelkiismeretesen fogja ellátni.
Hajdú Csaba képviselő:
Javasolta, hogy járjuk körbe valamikor az épületet, mert így nehezen tudja
elképzelni, hogy valójában milyen változások is történnek.
Bubla László képviselő:
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Elmondta, hogy az ülés előtt is jelezte, hogy a hulladék kezelése és szállítása
kerüljön bele a szerződésbe. Ezen túlmenően javasolta, hogy az is kerüljön bele a
szerződésbe, hogy a kivitelező elkötelezi magát a kivitelezői kódex maradéktalan
betartására.
Pusztay Krisztián képviselő:
Ő is fontosnak tartja, hogy a hulladék kezelés kérdése kerüljön bele a szerződésbe,
mert nem szeretné a környező erdőkben viszont látni az itt keletkező hulladékot.
Hajdú Csaba képviselő:
Javasolta, hogy mielőtt aláírásra kerül a kivitelezői szerződés és a műszaki ellenőri
szerződés is azt röviden ismét tekintsék át.
Marics József polgármester:
Tájékoztatta képviselő testületet, hogy a kivitelezői szerződés tervezetét átadta
Kaszti Tamásnak, aki azt véleményezni fogja. A most felvetett javaslatokat is be
fogjuk építeni a szerződésbe, és egy rendkívüli ülésen véglegesítjük. A műszaki
ellenőri szerződés tervezet még nem készült el, a rendkívüli ülésre az is el fog
készülni.
Bubla László képviselő:
Javasolta elfogadni, hogy Kaszti Tamás legyen a műszaki ellenőr, mivel helyben
lakik, így folyamatosan figyelemmel tudja kísérni a beruházást.
Pusztay Krisztián képviselő:
Felvetette, hogy a korábbi tervekben több villamosipari munka szerepelt, most pedig
csak a kazánnál és a védőnői szobában van ilyen, kérdezte, hogy miért van ez így.
Marics József polgármester:
Csökkenteni kellett az eredeti elképzeléseket, annak érdekében, hogy a 30 milliós
pályázati keretbe beleférjünk. De amennyiben lesz rá keret, szeretné a polgármesteri
hivatal tanácstermében is kicserélni a lámpatesteket.
Pusztay Krisztián képviselő:
Fontosnak tartja, hogy a játszótéri oldalon a létesítendő hulladék tároló le legyen
kerítve, nehogy valamilyen baleset következzen be.
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a leendő kivitelezővel, ezzel kapcsolatban
már a helyszínen előzetes egyeztetés történt. Nem lesz könnyű feladat a
hulladéktároló megfelelő elhelyezése, valószínű ez nem a játszótéri oldalon lesz,
hanem az épület Szabadság utcai oldalán. Mivel több kérdés észrevétel nem volt,
ezért kérte a képviselőket, hogy fogadják el kivitelezőnek a Li-Szó Kft.-t, műszaki
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ellenőrnek Kaszti Tamást. Egyben jelezte, hogy a kivitelezői és a műszaki ellenőri
szerződés ismételten képviselő testület elé terjeszti egy rendkívüli ülés keretében.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2020. (X.29.) határozata
a Magyar Falu Program keretében a Polgármesteri Hivatal felújítására
benyújtott kivitelezői árajánlatok elbírálásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
keretében a Polgármesteri Hivatal felújítására benyújtott kivitelezői árajánlatok közül
a Li-Szo Kft. (1026 Budapest, Hegyalja u. 5. 2. emelet 9., képviseli: Pletser Mihály)
árajánlatát fogadja el 21.793.948,- Ft + Áfa, mindösszesen 27.678.314,- Ft
összegben, az árajánlatban szereplő műszaki tartalommal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezői szerződés tervezetét
terjessze a soron következő képviselő-testületi ülés elé.
Határidő: 2020. november 20.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2020. (X.29.) határozata
a Magyar Falu Program keretében a Polgármesteri Hivatal felújítására
benyújtott műszaki ellenőri árajánlatok elbírálásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
keretében a Polgármesteri Hivatal felújítására benyújtott műszaki ellenőri árajánlatok
közül Klaszbau Kft. (8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 2.) Kaszti Tamás (8046
Bakonykúti, Szabadság u. 12.) árajánlatát fogadja el 600.000,- Ft + 162.000 Ft Áfa
összegben, az árajánlatban szereplő műszaki tartalommal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a műszaki ellenőri szerződés
tervezetét terjessze a soron következő képviselő-testületi ülés elé.
Határidő: 2020. november 20.
Felelős: polgármester
---------------------------------------
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5)
Javaslat a hó-eltakarításra és síkosság-mentesítésre benyújtott
árajánlat elfogadására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Az elmúlt évhez hasonlóan két árajánlat érkezett, az Agrofauna Bt. ajánlatában
szerepel rendelkezésre állási díj is. A Bakony Kft. ajánlatában ilyen nem szerepel, de
nincs is kötelezettség, mivel először az állattartó telep működését biztosítják havazás
esetén. Javasolta mindkét féllel szerződést kötni, annak érdekében, hogy ha a
távolabbi vállalkozó Fehérvárcsurgóról nem tud Bakonykútiba eljutni akkor, ha késve
is, de Bakonykútiban is megkezdődhet a hó-eltakarítás. Mivel kérdés észrevétel nem
volt, szavazásra tette fel a kérdést.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2020. (X.29.) határozata
a hó-eltakarításra benyújtott árajánlat elfogadásáról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta hó tolásra és só
szórásra benyújtott árajánlatokat és az alábbi döntést hozta:
1. Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Isztiméri Bakony
Mezőgazdasági Kft. ajánlatát elfogadja az alábbi feltételekkel:
John Deere erőgépre szerelt tolólap vagy hóeke: 18.000,- Ft/óra + ÁFA
Manitou rakodógép: 15.000,- Ft/óra + ÁFA.
2. Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Agrofauna Bt. (8052
Fehárvárcsurgó, Ifjúság u. 8) ajánlatát elfogadja az alábbi feltételekkel:
gépi hó tolás – só szórás
15.000,- Ft/óra/gép + áfa
kézi hó eltakarítás
3.500,- Ft/óra/fő + áfa.
A készenléti díj összege:
70.000,- Ft/hó + áfa.
Az útszóró sót Vállalkozó 120,- Ft/ kg + áfa áron biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hó-eltolásra a vállalkozási
szerződéseket kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
--------------------------------------6)
Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
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Az írásban kiküldött tájékoztatóhoz néhány dologban kiegészítést kíván tenni. A
szelektív gyűjtőedények kiosztása rendben megtörtént, mindössze egy fő olyan
igénylő volt, aki nem szerepelt a listában, ezért nem kapott gyűjtő edényt.
Tájékoztatta továbbá a képviselő testületet arról, hogy az elmúlt napon megtörtént a
021/12. hrsz-ú földrészleten az engedély nélküli művelési ág-változtatással
kapcsolatos helyszíni bejárás, amelyen a polgármester mellett részt vettek a
földhivatal és a talajvédelmi felügyelőség képviselői is. A helyszínen megállapításra
került az engedély nélküli művelési ág-változtatás, de az eljárás tovább folytatódik,
annak lezárása előtt még egy alkalommal lesz helyszíni bejárás. Várhatóan a
forrással kapcsolatosan még a katasztrófa védelem is fog valamilyen intézkedést
tenni.
Tájékoztatta továbbá a képviselő testületet a templom előtti hársfák állapotával
kapcsolatban. Egy szakértő előzetesen szemrevételezte a fákat, javaslatot tett a
gondozásra, és ígéretet tett, hogy erre vonatkozó árajánlatot is küldeni fog, amely
még nem érkezett meg. Előzetesen annyit jelzett, hogy jelentős összegre kell
számítani.
Pusztay Krisztián képviselő:
Nem csak az esztétikai szempontokat kell figyelembe venni, az is fontos, de ezek a
fák balesetveszélyesek is. Ezért foglalkozni kell velük.
Hajdú Csaba képviselő:
Mindenképpen meg kellene mentenünk ezeket a fákat, a falu lakossága is ezt várja
el tőlünk.
Marics József polgármester:
Válaszában elmondta, hogy amint megérkezik az erre vonatkozó árajánlat, akkor azt
a képviselő testület elé terjeszti. Annak az egy megsérült fának a kivágására, amely
már menthetetlen, minél előbb intézkedni fog a balesetveszély megelőzése
érdekében. Mivel több kérdés észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy
fogadják el a polgármester tájékoztatóját.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2020. (X.29.) határozata
a polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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--------------------------------------Egyebek

7)
a)

Belterületi forgalmi rend kialakításának vizsgálata

Marics József polgármester:
Elmondta, hogy hétvégenként Bakonykútiba nagyon sok kiránduló érkezik
gépjárművel, akik járműveiket a település belterületén hagyják, rendszerint a füves
területeken. Különösen érzékelhető volt ez a tavasszal a járványhelyzet miatt
bevezetett korlátozások idején. Több panasz, lakossági bejelentés érkezett a
polgármesterhez, képviselőkhöz ezzel kapcsolatban. A forgalmi rendet a parkolást
nem lehet feliratokkal, szalaggal történő lezárásokkal szabályozni, hanem csak
olyan módon, amelyre a jogszabály, így a KRESZ lehetőséget ad. Annak
érdekében, hogy ennek eleget tegyünk, azt javasolja, hogy bízzuk ennek a forgalmi
rend kialakításának megtervezését szakemberre. Ennek összege nem jelentős,
150.000 forint, de a megvalósítása minden bizonnyal már jelentős összegbe
kerülne. Ezért el kell gondolkodni azon, hogy most rendeljük meg ennek a tervnek
az elkészítését, vagy később, már a 2021 évi költségvetésünk ismeretében.
Mészáros Imola képviselő:
Nem javasolja most ennek az elkészítését, ugyanis a templom előtti fák gondozása
is jelentős kiadással fog járni.
Pusztay Krisztián képviselő:
Véleménye szerint a kettőt nem kell összevetni, de ő most javasolja a terv
elkészítését.
Hajdú Csaba képviselő:
Ő is javasolja a terv elkészítését, mivel, ha van egy tervünk, az visz bennünket előre.
Marics József polgármester:
Kérte, hogy aki támogatja a terv elkészítését, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2020. (X.29.) határozata
forgalmi rend tervezésére vonatkozó árajánlat elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a település
forgalmi rendjének tervezésére vonatkozó ajánlatot és úgy dönt, hogy elfogadja a
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COMPRASS-TERV Mérnöki Iroda Kft. (8053 Bodajk, Hunyadi u. 4., képviseli: Bognár
László ügyvezető) árajánlatát 150.000,- Ft + 0,- Ft Áfa összegben, az árajánlatban
szereplő műszaki tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: polgármester
--------------------------------------b) 70 éven felüliek karácsonyi ajándékcsomagja
Marics József polgármester:
Emlékeztetett az előző képviselő testületi ülésen felvetett javaslatára, hogy ez évben
ne adjunk karácsonyi ajándékcsomagot a 70 éven felülieknek. Véleménye szerint
jelentősen megváltozott a település lakosságágnak összetétele, így az idősek
összetétele is. Szerencsére kevés a rászoruló, az elmúlt évben volt, aki nem is
fogadta el az ajándékcsomagot. Javaslata szerint ne legyen jövedelemtől független
ajándékcsomag osztás, helyette csak a rászorulókat segítsük. Azt is elmondta, hogy
nagyon kevés az a család, akit a szociális rendeletünk alapján valamilyen segélyben
tudunk részesíteni, mivel a nyugdíjak is viszonylag magasak a településen. A
jegyzővel és a szociális ügyintézővel közösen megnézték, hogy milyen
változtatásokat kellene végrehajtani a szociális rendeletben, annak érdekében, hogy
több rászoruló embernek tudjanak segítséget nyújtani. Az ajándékcsomag helyett ő
inkább ezt javasolja, mivel a járványhelyzet miatt a csomagok kiosztása is
nehezebbé válik.
Mészáros Imola képviselő:
Elmondta, hogy ő nem ért a javaslattal egyet, ebben az évben az embereknek sok
megpróbáltatásuk volt, alig volt rendezvényünk, akkor legalább ezt az egyet
biztosítsuk az időseknek, akik erre számítanak.
Marics József polgármester:
Felvetette továbbá, hogy karácsonyi rendezvényben sem lehet gondolkodni az idén
a járványhelyzet miatt és a házhoz vitel is rendkívül kockázatos.
Mészáros Imola képviselő:
Véleménye szerint is csak a házhoz vitel jöhet szóba, de még nem tudjuk, hogy
alakul addig a járványhelyzet, ennek módjáról ráérünk később is dönteni, de a
csomag adásához mindenképpen ragaszkodik.
Marics József polgármester:
11

Rendben, akkor maradjon a csomag, de mivel nem tudjuk, hogy hogy alakul a
járványhelyzet, most ne döntsünk a kiosztás módjáról, és ne döntsünk a csomag
összegéről sem, hanem majd csak annak ismeretében, hogy hogyan alakul az erre
fordítható összeg.

c) Bubla László bejelentése
Bubla László képviselő:
Bejelentette, hogy 2020 november 1. napjától lemond képviselői mandátumáról.
Pusztay Krisztián képviselő:
Kérte, hogy ha lehet indokolja meg lemondását.
Bubla László képviselő:
Röviden szeretné csak indokolni: 2020 szeptember 30-tól megszűnt a
munkaviszonya, jelenleg állást keres, és egyéni vállalkozás indításában is
gondolkodik. Ez a vállalkozás a szoftverfejlesztéstől a zöldterület gondozásig sok
mindent magába foglalna, ezért esetleg az önkormányzatnál is adódna ilyen jellegű
munka. A véleménye az, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell
látszani. Röviden ez a lemondás indoka.
Marics József polgármester:
Megköszönte Bubla László Képviselő munkáját és sajnálja a lemondását, mert
hasznos tagja volt a képviselő testületnek.
Véleménye szerint más megoldás is lehetett volna, például adott esetben a
személyes érintettség bejelentése, de döntését megérti és tiszteletben tartja.
Véleményére, segítségére így is számít a továbbiakban.
-----------------------------------Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte az ülésen
való részvételt, majd az ülést bezárta.
K. m. f.

Marics József
polgármester
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