
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének 2022. május26-án 8.00
órakor megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza
                         8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.

Jelen vannak: Marics József polgármester
Mészáros Imola alpolgármester
Pusztay Krisztián Zoltán képviselő
Varga Sándor képviselő
Hajdú Csaba képviselő

Tanácskozási joggal: Kovács Edit jegyző
Sebők Gergely r. őrnagy, alosztályvezető
Seresné Zsidai Borbála ISZAI mb. vezető

NAPIREND ELŐTTI ESEMÉNY

Marics József polgármester:
Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  külön  köszöntötte  Seresné  Zsidai
Borbálát a Szociális intézmény megbízott vezetőjét,valamint Sebők Gergely r. őrnagy
Urat és az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, tekintettel
arra, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő az ülésen jelen van.Tájékoztatta a
jelenlévőket, 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
31/2022. (V.26.) határozata

az ülés napirendjének elfogadásáról

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2022.  május26-iülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:
1.) Beszámoló  Bakonykúti  Község  közrendjének  és  közbiztonságának  2021.  évi

helyzetéről  – Kovács Zsolt r.  ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány
előterjesztésében



2.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységének átfogó értékelése
– a jegyző előterjesztésében

3.) Beszámoló  az  Iszkaszentgyörgyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2021.  évi
munkájáról – a jegyző előterjesztésében

4.) Beszámoló  az  Iszkaszentgyörgyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2021.  évi
költségvetésének végrehajtásáról – a jegyző előterjesztésében

5.) Javaslat a 2022. évi igazgatási szünet elrendelésére – a jegyző előterjesztésében
6.) Javaslat  az  önkormányzat  2021.  évi  költségvetésének  végrehajtásáról  szóló

beszámoló elfogadására – a polgármester előterjesztésében
7.) Javaslat  az  önkormányzat  vagyonáról  szóló  rendelet  módosítására  –  a

polgármester előterjesztésében
8.) A  polgármester  beszámolója  az  előző  ülés  óta  végzett  tevékenységről,  főbb

eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
9.) Egyebek

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) Beszámoló  Bakonykúti  Község közrendjének  és  közbiztonságának  2021.
évi helyzetéről – Kovács Zsolt r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány
előterjesztésében

Marics József polgármester: 
Megköszönte  a  részletes  beszámoló  elkészítését  Kovács  Zsolt  r.  ezredes Úrnak,
átadta a szót Sebők Gergely r. őrnagynak.

Sebők Gergely r.őrnagy alosztályvezető: 
Hangsúlyozta,  hogy  Bakonykúti  nagyon  jó  kis  település,  mert  2021.  évben  nem
történt  regisztrált  bűncselekmény.  11  település  tartozik  hozzá  Székesfehérvár
agglomerációjában,  Iszkaszentgyörgyön  és  Bakonykútiban  csökkent  a
bűncselekmények  száma.  Helyszíni  bírságolás  nem  történt  a  területen,
sebességellenőrzés tudomása szerint volt, de szankció akkor sem történt. A jövőben
is fognak ellenőrizni  civil  autóból  a  bevezető  szakaszokon.  Az idei  évben a főbb
prioritás a sebesség ellenőrzés, a balesetek visszaszorítása. 
Egy  bakonykúti  lakos  fogvatartását  megszüntették  és  Bakonykúti  lett  neki
meghatározva, mint bűnügyi felügyelet. Nem kell ellenőrizni, egész Fejér megyében
mozoghat. Az ügye még nem zárult le, jogerős ítélet még nem született.
Hegedűs  Péter  körzeti  megbízott  leszerelt.  Civil  szakmáját  folytatja,  a  pótlásáról
gondoskodnak,  várhatóan  július  folyamán.  Erről  Polgármester  Urat  tájékoztatni
fogják, bemutatják az új körzeti megbízottat.

Marics József polgármester:
Elmondta,  hogy  a  körzeti  megbízott  állandó  jelenlétét  nem  indokolta  a  bűnügyi
helyzet, de bármikor, amikor szükség volt rá mindig megkaptuk a segítséget, és bízik
abban, hogy ez a jövőben is így marad. 
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Történt egy bűncselekmény,  ami nem szerepel  a statisztikákban,az illető egy éve
került börtönbe. Családon belüli erőszak kapcsán kérték a rendőrség segítségét még
2014-ben,  akkor  még  nem  sikerült  tetten  érni,  de  ez  most  sikerült  és  ezért  is
köszönetet mondott.
A játszótér és az önkormányzat épülete melletti útszakaszon nincs járda és gyakran
előfordul,  hogy a 40-es sebességkorlátot  nem tartják be,  ezért  ezt  az útszakaszt
kérte majd, hogy ellenőrizzék.

Mészáros Imola alpolgármester:
Felvetette, hogy elő szokott fordulni idegen autó a faluban, ami portyázik és benéz az
udvarokba, érdeklődött, hogy ilyen esetben mit tudunk tenni.

Sebők Gergely r.őrnagy alosztályvezető:
Kérte, hogy mindenképp jegyezzék fel  az autó színét,  rendszámát,  típusát  és be
lehet jelenteni.

Marics József polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a beszámoló elfogadását.

Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő rendeletet alkotta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2022. (V.26.) határozata

Bakonykúti Község közrendjének és közbiztonságának 2021. évi helyzetéről
szóló beszámoló elfogadásáról

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonykúti  Község
közrendjének és közbiztonságának 2021. évi helyzetérőlszóló beszámolót elfogadta.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

2. Az  önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyámügyi  tevékenységének  átfogó
értékelése– a jegyző előterjesztésében

Kovács Edit jegyző:
Tájékoztatta a testületet, hogy a gyermekjóléti és gyámügyi tevékenység két részre
oszlik. A gyámügyi  rész, a segélyek, támogatások az önkormányzatnál  vannak, a
gyermekjóléti  tevékenység  pedig  a  Szociális  Alapszolgáltatási  Intézménynél,  amit
Társulási formában tartunk fent Bakonykúti részvételével is. A kiküldött beszámoló
alapján  pénzbeli  és  természetbeni  ellátást  gyermekvédelem területén  nem kellett
biztosítani.
Települési támogatásban 4 fő részesült. 1 fő rendkívüli,1 fő temetési, 2 fő születési
támogatást,1  fő  részére  gyógyszertámogatás,  ami  havi  rendszerességgel  lett
megállapítva. A községben élő 70 éven felüli lakosok karácsonykor kaptak egyszeri
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támogatást. Két pályázó volt, aki a Bursa keretében kapott 5000,- Ft-os támogatást a
tanulmányok folytatásához, ez egy tanévre, 10 hónapra szól.

SeresnéZsidai Borbála ISZAI mb. intézményvezető: 
Elmondta,  hogy Bakonykúti  vonatkozásában az elmúlt  5  évben egy gyermekjóléti
eset  volt,  ami  védőnői  jelzésre  történt.  A  tavalyi  évben  nem  volt  egy  sem.  Az
Intézmény Bakonykútiban házi segítségnyújtást  és szociális étkeztetést biztosít.  A
gyerekjóléttel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  minden  állampolgárnak  jelzési
kötelezettsége  van.Habárki  bármit  hall,  lát,  tapasztal  akkor  jelzéssel  élhet  az
intézmény felé. A családsegítés is hozzájuk tartozik. Az étkeztetéssel kapcsolatban
tájékoztatta a testületet, hogy ez nem segély, minden 65. év feletti embernek jár, és
ha alacsony a jövedelme akkor kedvezményesen étkezhet.

Marics József polgármester: 
Emlékeztetett arra, hogy korábban a Székesfehérvári Kistérségi Társulás keretében
valósult meg a házi segítségnyújtás és a gyermekjóléti szolgálat. A végsőkig kitartott
ezen megoldás mellett, mert azt gondolta, hogy a szakmai háttér, amit Fehérvár nyújt
jobban  biztosítja  az  ellátást,  mint  az  Iszkaszentgyörgy  és  Csór  által  alapított
intézmény.  Amikor  megtörtént  a  váltás,  azt  tapasztalta,  hogy semmilyen  szakmai
különbség  nincs,  sőt  jobban  el  tudja  látni  a  feladatát.  Megköszönte  az
intézményvezető és kollégái munkáját, az érintettek nagyon elégedettek, semmilyen
panasz nem érkezett. Kérte a beszámolók elfogadását.

A  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2022. (V.26.) határozata

az önkormányzat gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységének átfogó
értékeléséről

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat
gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységének átfogó értékelését elfogadta.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

--------------------------------------
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3.) Beszámoló  az  Iszkaszentgyörgyi  Közös Önkormányzati  Hivatal  2021.  évi
munkájáról – a jegyző előterjesztésében

Kovács Edit jegyző:
Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  a  beszámoló  kiküldésre  került.  Néhány  dolgot
szeretne  kiemelni  belőle.  Az  elmúlt  évben  a  hivatalnál  a  személyi  feltételekben
történt jelentős változás. Mindkét településen emelkedik a lakosság létszáma, ennek
arányában állapítja meg az állam a támogatást. Tavalyi  évben 7,62 főre kaptuk a
támogatást, ennyi lenne a hivatal elismert létszáma. Jelenleg 6,75 fővel látjuk el a
feladatok,  ez  úgy  jön  ki,  hogy  6  órában  foglalkoztatjuk  az  egyik  kolléganőt.  A
feladatmegosztásban  történt  változás,  gyesről  visszatérés,  nyugdíjazás,  jogiszony
megszűnés  miatt.  Minden  kollégaképesített  és  80%-a  felsőfokú  képesítéssel
rendelkezik. Az ügyfélfogadás, pénztár nyitvatartási ideje nem változott. 
Tavalyi  évben  rengeteg  ellenőrzést  kaptunk,  minden  intézménynél  vizsgálódtak,
többek között  a MÁK, az Állami Számvevőszék,  Gyámhivatal.  Igyekszünk minden
előírásnak megfelelni.
Jogszabályi feladatok hatáskörök nem sokban változtak, telekalakítási engedélyezés
2021. december 21-én átkerült a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz.
Az önkormányzatok tekintetében a pályázatokat előkészítésében vesz részt a Közös
Hivatal.

Marics József polgármester:
Megköszönte  a  tájékoztatást.  Hozzátette,  hogy  a  pozitív  változásokat  ő  is
tapasztalta. Nagyon jó lett a kollektíva, a szakmai munka is tökéletes mindig minden
határidőre elkészül és minden segítséget megkap amire szüksége van. Mivel kérdés,
hozzászólás nem hangzott el, így kérte a testületet az beszámoló elfogadására.

A  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2022. (V.26) határozata

Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról

Bakonykúti  Község Önkormányzat  képviselő-testülete az  Iszkaszentgyörgyi  Közös
Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

---------------------------------------
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4.)Beszámoló az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi
költségvetésének végrehajtásáról – a jegyző előterjesztésében

Kovács Edit jegyző:
A beszámolóhoz kapcsolódóan kiemelte, hogy a bevétel és a kiadás arányban van
egymással. Finanszírozási bevétel a maradványon kívül az állami támogatásokból
van,  az  önkormányzatoknak  nem  kell  anyagilag  hozzájárulni  a  működéshez.  A
Szociális Társulástól veszünk át 1,5 millió forintot adminisztrációs költségekre, mivel
a  pénzügyi,  gazdálkodási,  jogi  feladatokat  a  társulás  és  intézménye  részére  is
elvégezzük. A házasságkötésekért, ha munkaidőn kívül és hétvégén van akkor 20
ezer Forintot fizetnek a házasulók. 2021. éven elég sok házasság volt és ebből volt
még elég jelentős,  300 ezer  forint  bevétel.  Megállapítható,  hogy a Közös Hivatal
teljes mértékben tudott gazdálkodni a bevételekből.

Marics József polgármester:
Tájékoztatásként elmondta. hogy ez nagy eredmény, mert annak idején Isztimérrel
körjegyzőségben volt Bakonykúti és több mint 1 millió forintot kellett befizetni, ezért is
történt a váltás és Iszkaszentgyörgyhöz csatlakoztunk. Első évben nem kellett fizetni,
majd  később  már  600  ezer  forinttal  kellett  hozzájárulni  a  Közös  Hivatal
működéséhez. Évek óta már nem kell hozzájárulni a közös hivatal fenntartásához.
Azt  tudni  kell,  hogy  a  közszférában  az  Önkormányzatoknál  a  legkevesebb  a
dolgozók bére, és ennek emelését az állami normatívákból nem lehet kigazdálkodni.

Mészáros Imola alpolgármester:
Felvetette kérdésként, - bár tudja nem ehhez a napirendi ponthoz tartozik- hogy új
adókat mikor lehet bevezetni, mert az idegenforgalmi adó bevezetését fontolgatta a
testület.

Kovács Edit jegyző:
Elmondta, hogy november 30-ig kell meghozni a rendeletet, és január 1-től lehetne
alkalmazni, amennyiben a veszélyhelyzet miatti díjstop feloldásra kerül.

MaricsJózsef polgármester:
Hozzátette,  hogy a veszélyhelyzeti  a kormányrendelet meghatározta, hogy térítési
díjakat nem lehet emelni  és új  adókat nem lehet bevezetni.  Az újonnan elrendelt
veszélyhelyzeti  szabályozást  még  nem  ismerjük,  annyi  jelent  meg  a
Kormányrendeletben, hogy a testületi ülések megtarthatók. 
A  költségvetéssel  kapcsolatban  megjegyezte,  hogy  gondolkodni  kell  az  új  adó
bevezetésén,  de  ezzel  kapcsolatban  meg  kell  várni,  hogy  alakul  a  központi
költségvetés,azt követően tudunk ebben lépni.

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a zárszámadás elfogadását.

A  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2022. (V.26.) határozata az
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Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének
végrehajtásáról 

Bakonykúti  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi  Közös
Önkormányzati  Hivatal2021.  évi  költségvetésének  végrehajtását  42.271.388,-  Ft
bevétellel és 42.024.433,- Ft kiadással, 246.955,- Ft maradvánnyal elfogadja.

A Közös Hivatal
a) költségvetési kiadásait az 1. melléklet,
b) költségvetési bevételeit a 2. melléklet,
c) finanszírozási bevételeit a 3. melléklet,
d) teljesített kiadásait kormányzati funkciónként a 4. melléklet,
e) teljesített bevételeit kormányzati funkciónként az 5. melléklet,
f) 2021. évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet,
g) 2021. évi mérlegét a 7. melléklet,
h) eredmény-kimutatását a 8. melléklet,
i) pénzeszközeinek változását a 9. melléklet,
j) vagyonkimutatását a 10. melléklet,

tartalmazza.

Határidő: 2022. május 31.
Felelős: jegyző

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

5.) Javaslat  a  2022.  évi  igazgatási  szünet  elrendelésére  –  a  jegyző
előterjesztésében

Kovács Edit jegyző:
Tájékoztatta  a  testületet,  hogya  szabadságok  miatt  szoktuk  meghatározni  az
igazgatási  szünetet.  Nyáron  július  18  -  augusztus  22-ig  és  télen  december  19-
december 30.- ig. Ez nem a hivatal bezárást jelenti, hanem azt, hogy csökkentett
létszámban végezzük el munkát.

Marics József polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a javaslat elfogadását.

A  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Iszkaszentgyörgy/Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2022. (V.26.) önkormányzati határozata
2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a2022.  évi  igazgatási
szünetről szóló javaslatát elfogadta.

Határidő: folyamatos
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Felelős: jegyző
---------------------------------------

6.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadására – a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:
Ismertette a testületet, hogy a tavalyi évben a bevételünk és kiadásunk is kedvezően
alakult, takarékosan próbáltunk gazdálkodni. A béreknél volt kompenzáció, valamint
a  közösségszervező  munkabérére  benyújtott  pályázatunk  is  nyert,  ami  szintén  a
bevételünket növelte. A jövő eléggé bizonytalan, ezért még takarékoskodnunk kell az
év hátralevő részében is. A zárszámadásnál látható tartalékból tudunk gazdálkodni,
a  saját  adóbevétel  az,  amit  elkölthetünk  szabadon,  az  egyes  kötelező  feladatra
kapott támogatást csak az adott jogcímre lehet fordítani. Például a kommunális adó
bevételünk  nem elég  az  óvodai  hozzájáruláshoz,  amit  az  óvodás  gyerekek  után
fizetünk. Ha nem lenne tartalékunk nem lenne mozgásterünk.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a zárszámadás elfogadását.

A  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő rendeletet alkotta:

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

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

7.) Javaslat  az  önkormányzat  vagyonáról  szóló  rendelet  módosítására  –  a
polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy a rendelet módosítása formális dolog. A 177. hrsz-ú
utat megszüntettük az árok partján, valamint a közösségi ház alatti területet növeltük
meg a Jókai utca terhére, így már papíron is van területe, mert eddig nem volt alatta.
Ezek átvezetése került a vagyonrendeletbe. Kérte a módosítás elfogadását.

A  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő rendeletet alkotta:

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról szóló 3/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve
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---------------------------------------
8.) Polgármesteri  tájékoztató  az  előző  ülés  óta  végzett  munkáról,  főbb

intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy a kültéri közösségi tér építésére benyújtott pályázattal
kapcsolatban  arról  kapott  értesítést,  hogy  a  pályázat  megfelelt  a  kiírásban
meghatározott  tartalmi  értékelési  szempontoknak,  de  a  rendelkezésre  álló  forrás
kimerült, ezért a pályázat tartalék listára került. 

Kistérségi  Társulás Társulási  Tanács ülésén elhangzott  buszmenetrend változása
kapcsán  annyit  kell  tudni,  hogy  az  új  buszmenetrendet a  mai  nap  fogadja  el  a
közgyűlés.  Így  tárgytalan  már,  amit  alpolgármester  úr  mondott,  hogy  mondjanak
véleményt a környékbeli települések.

A  másik  kérdés  a  székesfehérvári  házi  orvosi  ügyelet  átszervezése,  amelyet
Székesfehérvár  város  kezdeményezni  fog.  Elképzelhető  azonban,  hogy a  Hajdú-
Bihar Megyei kísérlet szerint az OMSZ veszi át az ügyeletet. 

A  hivatalsegéd  jelezte,  hogy  a  szülési  szabadságról  2022.  augusztus  19.-től
visszatér. A ki nem vett szabadságának letöltése miatt csak 2022. november 2-án
fog munkába állni, ezért helyettesét is foglalkoztatnunk kell 2022. október 31.-ig. A
2022.  évi  költségvetésünk  módosításával  biztosítanunk  kell  az  ehhez  szükséges
többlet bérköltséget

Jelezte,  hogy  június  17-től  egy  hétig  távol  lesz,  a  távollétében  alpolgármester
asszonnyal fogja sürgős esetben helyettesíteni, de telefonon elérhető lesz.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot alkotta

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2022. (V.26.) önkormányzati határozata
polgármesteri beszámoló elfogadásáról

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  polgármester
beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

---------------------------------------
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9.) Egyebek

2.a) Árajánlat veszélyes fák kivágására

Marics József alpolgármester:
Elmondta, hogy Imolával tavasszal végig járták a falut és van néhány elszáradt és
félig elszáradt fa, ami veszélyes helyen van. A temetőben és a játszótéren is van
ilyen fa ezeknek a kivágására árajánlatot kért. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot alkotta

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2022. (V.26.) önkormányzati határozata

      veszélyes fák kivágására benyújtott árajánlat elfogadásáról

Bakonykúti  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a veszélyes fák kivágására
vonatkozóan  az  Agrofauna  Bt.  (8052  Fehérvárcsurgó,  Ifjúság  u  8.)  árajánlatát
elfogadta az alábbiak szerint:

1. Fakivágás-darabolás-darálás (temető) :63.000 Ft 
2. Fakivágás-darabolás-darálás (játszótér) :105.000 Ft
3. Fakivágás-darabolás-darálás (patakpart):   75.000 Ft
4. Fakivágás-darabolás-darálás (Szabadság utca vége):  29.000 Ft
5. Elszállítás ( darálék) :                                              25.000 Ft.

Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester

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

2.b) Természetvédelmi pályázat benyújtása - MME

Mészáros Imola alpolgármester:
Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  lenne  egy  pályázat  a  Madárbarát  település
mintaprojekt, amit el kellene dönteni, hogy pályázzon-e a testületet. A pályázat célja
a természet és az ember kapcsolatának erősítse. A pályázaton 1 millió forintot lehet
nyerni,  de itt  nem az összeget,  hanem az odúkat  és a madáretetőket  és  2 évig
szakmai segítségnyújtást kapna a település. Az lenne a kötelezettségvállalás, hogy 5
évig,azaz 2029. évig az odúk takarítását és a madarak etetését vállalja a település. A
pályázat megírását vállalja, a pályázat benyújtásának határideje június 15.

Marics József polgármester:
Ismertette,  hogy  megnézte  a  pályázatot  és  felvette  a  kapcsolatot  a  Madártani
Egyesülettel,  de  eddig  nem  kapott  választ  arra,  hogy  hány  odú  szállítását  és
telepítését  kellene vállalni.  Korábban a  vadásztársaság elnökeként  már  volt  ilyen
kezdeményezése, akkor is támogatásból történt a megvalósítás, akkor a Burok parti
erdőrész területére telepítették, ahol a nagyvadak etetése itatása is történt. Nagyon
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szépen hangzik, de nagyon sokat kell ráfordítani még pluszban az odúk telepítésére
és az etetésre. Ráadásul a következő testületnek vállalnák be egy plusz költséget.

Mészáros Imola alpolgármester:
Jelezte, hogy többen megkeresték már, hogy fogadnának örökbe odúkat és magukra
vállalják az etetést, az odúk tisztántartását. Esetleg a jövőben az idegenforgalmi adót
is erre lehetne fordítani, ha bevezetésre kerül ez az adó.

Marics József polgármester:
Rámutatott arra, hogy a tapasztalatai alapján tudja, nagyon fontos a madaraknak az
élőhely, ahol víz is van és úgy kell elhelyezni, olyan távolságban az odúkat, hogy a
költési időszakban a lárvagyűjtéshez is megfelelő területe legyen a madaraknak.
A pályázat megírása előtt tájékoztatni kell a kezdeményezőket, az örökbefogadókat
arról, hogy az önkormányzat csak anyagi kötelezettség vállalása nélkül támogatja a
pályázat benyújtását.
Szavazásra bocsátotta a pályázat benyújtását az ismertetett feltételekkel.

A  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot alkotta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2022. (V.26.) önkormányzati határozata

 a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület keretében a „Madárbarát
település mintaprojekt” pályázat benyújtására

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar
Madártani  és  Természetvédelmi  Egyesület  keretében  a  Madárbarát  település
mintaprojektre.

A pályázat célja: olyan magyarországi települések önkormányzatainak bevonása a
mintaprojektbe,  amelyek  lépéseket  kívánnak  tenni  az  ember  és  a  természet
összhangjának újbóli megteremtésére.

A pályázaton igényelt támogatás:
A támogatás céljára rendelkezésre álló összeg településenként 1 millió Ft, amelyet
madárvédelmi,  természetvédelmi eszközök formájában kap a pályázatban nyertes
település, a támogatás része továbbá 1 db Madárbarát mintakert  tanösvény és 2
éves szaktanácsadás is.

A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert a pályázati anyag összeállításával
és benyújtásával.

A pályázat megírása előtt tájékoztatni kell a kezdeményezőket, az örökbefogadókat
arról,  hogy  az  önkormányzat  anyagi  kötelezettség  nélkül  támogatja  a  pályázat
benyújtását.

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
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---------------------------------------

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte az ülésen
való részvételt, majd az ülést bezárta.

K. m. f.

Marics József Kovács Edit
polgármester jegyző
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