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Készült: Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének 2022. november 22-én
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

Szabó Zsolt képviselő

Varga Sándor képviselő

Pusztay Krisztián képviselő

Tanácskozási joggal: Kovács Edit jegyző

NAPIREND ELŐTTI ESEMÉNY

Marics József polgármester: 

Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, 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



63/2022. (XI.22.) határozata

az ülés napirendjének elfogadásáról

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. november 22-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1) Tájékoztató  az  adóigazgatási  feladatok  ellátásáról,  a  helyi  adófizetési
kötelezettség teljesítésének helyzetéről – a jegyző előterjesztésében

2) Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatára –
a jegyző előterjesztésében

3) Javaslat  az  Iszkaszentgyörgyi  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  igazgatási
szünet elrendeléséről - a jegyző előterjesztésében

4) Javaslat az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására - a
jegyző előterjesztésében

5) Javaslat  az  Önkormányzat  2023.  évi  munkatervének  elfogadására  -  a
polgármester előterjesztésében

6) Javaslat  a  felülvizsgált  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  elfogadására  –  a
polgármester előterjesztésében

7) Javaslat  energiatakarékossági  intézkedés  keretében  klímák  beszerzésére  –  a
polgármester előterjesztésében

8) A polgármester  beszámolója  az  előző  ülés  óta  végzett  tevékenységről,  főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében 

9) Egyebek 

---------------------------------------
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1) Tájékoztató  az  adóigazgatási  feladatok  ellátásáról,  a  helyi  adófizetési
kötelezettség teljesítésének helyzetéről – a jegyző előterjesztésében 

Kovács Edit jegyző:

Emlékeztetett  arra,  hogy minden évben kötelező napirendi  pont  az adóigazgatási
feladatokról szóló beszámoló. Bakonykútiban háromféle adónem van, a kommunális
adó, helyi iparűzési adó, illetve a gépjárműadó már csak annyiban, hogy a korábbi
évek hátraléka még hozzánk érkezik be. A teljesítési adatok a tervezetthez képest jól
alakultak.  Az  iparűzési  adónál  a  többlet  teljesítés  abból  adódik,  hogy egy adózó
visszamenőleg teljesítette a fizetési kötelezettségét. Az iparűzési adó 1,5 százalék
lenne,  de  egy  százalékot  lehet  beszedni  és  a  kieső  összeget  az  5000  fő  alatti
önkormányzatok  esetében  kompenzálják.  Jövőre  bővül  az  adónemek  köre  az
idegenforgalmi adóval. A hivatalban egy ember foglalkozik az adózással, Bakonykúti
és  Iszkaszentgyörgy  tekintetében,  de  ezen  kívül  még  iratkezelési  feladatokkal,
informatikai  feladatokkal,  hagyatéki  és  anyakönyvi  ügyintézéssel,  valamint  a
mezőgazdasági földterületek hirdetményeivel is foglalkozik.

 

Marics József polgármester:

Megköszönte az adós kolléganő munkáját. A beszámolót azzal egészítené ki, hogy
az iparűzési  adó jelentős tétel,  mert  mióta  a feladatfinanszírozási  rendszer  lépett
életbe  azóta  nagyon  fontos,  hogy  legyen  saját  bevétele  az  önkormányzatnak.  A
beszedett adókból tudunk gazdálkodni. A feladatfinanszírozás fejlesztésre nem elég
csak a működésre. Sajnos olyan helyzet állt elő, hogy most a működési kiadásokra
kell fordítanunk. Ezért is fontos, hogy maradéktalanul beszedésre kerüljenek ezek az
adónemek. 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a beszámolót.

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

64/2022. (XI.22.) határozata

a helyi adóztatásról szóló beszámoló elfogadásáról
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Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  adóigazgatási  feladatok
ellátásáról,  a  helyi  adófizetési  kötelezettség  teljesítésének  helyzetéről  szóló
beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

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

2) Javaslat  a  temetőkről  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  rendelet
felülvizsgálatára – a jegyző előterjesztésében

Kovács Edit jegyző: 

A kiküldött  anyaghoz  annyit  fűzött  hozzá,  hogy  a  kormányhivatal  minden  évben
ellenőriz valamilyen területet. Idei évben a temetőrendeletet kérték be. Küldtek egy
szakmai anyagot, amely tartalmazza, hogy milyen tartalmi és formai elemeknek kell
megfelelnie a rendeletnek, ennek megfelelően készítette el a tervezetet.

Bakonykúti  esetében  2004-es  volt  a  rendelet,  a  szociális  temetéssel  kapcsolatos
részek  hatályukat  vesztették.  A  mellékletben  szerepel  a  sírhelymegváltás,  a
ravatalozó  díja,  a  vállalkozók  díja,  kocsival  behajtás  díja,  ezeket  kötelezően
szabályozni kell, de lehetnek ingyenesek is. Elmondta még, hogy a Járási Hivataltól
érkezett már értesítés, hogy a 2022. évben jönnek ellenőrizni a temetőt.

Marics József polgármester:

Javasolta, hogy a sírhelymegváltás összege maradjon egy jelképes összeg. Van elég
hely új parcellák nyitására. Igaz ugyan, hogy a temetőben a sírhelyek fele már biztos
nincs  megváltva,  mert  már  nem  élnek  a  hozzátartozók  vagy  nem  járnak  ide.  A
jelképes  összeg  azért  is  fontos,  hogy  a  temetőnyilvántartásba  berögzítésre
kerüljenek az adatok amikor befizetik a sírhelymegváltás díját a hivatalban.

A vállalkozó díját ingyenessé tenné, hiszen ritkán jönnek, és abból nem származik
hatalmas bevétel. A ravatalozóban a hűtő használati díjat emelné meg 3000,- Ft/nap
összegre, az energiaköltségek emelkedése miatt.

Mivel  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  szavazásra  bocsátotta  a  rendelet
tervezet elfogadását.
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A Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő rendeletet alkotta:

Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének

11/2022. (XI.1.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezések rendjéről

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

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

3) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási 
szünet elrendeléséről - a jegyző előterjesztésében

Kovács Edit jegyző:

A Kormányhivataltól  érkezett  tájékoztató  és  megjelent  egy  kormányrendelet  az
igazgatási szünet elrendeléséről az önkormányzati hivatalokra vonatkozóan is. Az
energiahelyzettel és a téli szünettel összefüggésben a kormányhivatali és a kincstár
szervei  igazgatási  szünetet  tartanak 2022.12.22-től  és január  9-én indulnak újra.
Korábban már hozott  a  testület  egy határozatot,  hogy a Hivatalban a két  ünnep
között igazgatási szünet lesz. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a központi szervek
igazgatási szünete alatt nem lesz kivel kapcsolatot tartani, az adatszolgáltatásokat
nem kell  teljesíteni,  a  beérkező  iratokat  nem kell  figyelni,  a  fizetések  is  később
utalhatók, javasolta, hogy a Közös Hivatal esetében 2022. december 23-tól 2023.
január 6. napjáig terjedő időszaka vonatkozóan az igazgatási szünet elrendelését
támogassa  a  Képviselő-testület,  az  energiatakarékossági  szempontokra  is
tekintettel.

Marics József polgármester:

Hozzáfűzte,  hogy  gyakorlatilag  értelmetlen  lenne  ott  ülni  a  hivatalban,  ha  a
kormányhivatalok, más központi és társszervek is leállnak. Emlékeztetett arra, hogy
régóta napirenden van a 4 napos munkahét bevezetése, ami az energiaválság miatt
most felgyorsult, és elképzelhető, hogy hamarosan ebben a kérdésben is kell majd
döntést hozni.
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Kovács Edit jegyző:

Már beszélgetett Gáll Attila polgármesterrel, mérik az energiafelhasználást naponta
és hétvégén is, ha úgy látják, hogy megéri pénteken leállni, akkor kerül napirendre a
döntés.

Marics József polgármester:

Szavazásra bocsátott az igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó javaslatot.

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

65/2022. (XI.22.) határozata

igazgatási szünet elrendeléséről

Bakonykúti  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  460/2022.  (XI.10.)  Korm.
rendelet  (a  továbbiakban:  Korm.  rendelet)  1.  §  (1)  bekezdés b)  pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Korm. rendeletben foglalt feltételekkel igazgatási szünetet
rendel el az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban.

Az igazgatási szünet 2022. december 23. napjától 2023. január 6. napjáig tart.

Az  igazgatási  szünet  elrendeléséről  szóló  határozatról  lakosság  és  az  érintett
társszervek tájékoztatása a jegyző feladata.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

--------------------------------------
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4) Javaslat  az  Önkormányzat  2023.  évi  belső  ellenőrzési  tervének
elfogadására - a jegyző előterjesztésében

Kovács Edit jegyző: 

Minden  évben  kötelező  valamilyen  területet  a  belső  ellenőrrel  vizsgáltatni  az
önkormányzatoknál. Erre a feladatra a Vincent Auditor Kft-vel van szerződésünk. Ezt
a  munkát  mindegyik  önkormányzatra  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal
költségvetéséből szoktuk fedezni. A jövő évre a települési támogatás szabályozását
és gyakorlati alkalmazását gondoltuk vizsgáltatni. De ha más javaslatot van, bármit
lehet vizsgáltatni az önkormányzat feladatai közül.

Marics József polgármester:

Egyetértését  fejezte  ki,  mert  a  szociális  rendeletben  a  testület  átruházott  rá
hatásköröket,  ne  kelljen  várni,  ha  valakinek  szociális  segélye  van.  Számára
megnyugtató, ha egy harmadik fél is megvizsgálja, hogy az átruházott hatáskörét a
rendelet és a szabályzatnak megfelelően alkalmazza. Javasolta ennek elfogadását.

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

66/2022. (XI.22.) önkormányzati határozata

az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervéről

1.) Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi
belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE
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Sor-
szám

Ellenőrzött szerv,
szervezeti egység

Az ellenőrzés célja, tárgya,
ellenőrizendő időszak

Azonosított
kockázati

tényezők (*)

Az ellenőrzés típusa,
módszerei (**)

Az
ellenőrzés
tervezett

ütemezése
(***)

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri

nap) (****)

1

Iszkaszentgyörgyi
Közös
Önkormányzati
Hivatal

(Bakonykúti 
Község 
Önkormányzata 
vonatkozásában)

Célja: annak 
megállapítása, hogy a 
települési támogatásra 
való jogosultság 
megállapításának, 
bizonylatolásának, 
folyósításának rendje 
megfelelően szabályozott-
e, a gyakorlati alkalmazás
megfelel-e az 
előírásoknak, a rendszer 
zártsága biztosított-e.

Tárgya: települési 
támogatások

Időszak: 2022. év

- A jogszabályi 
előírások be 
nem tartásában 
rejlő 
kockázatok, 
dokumentáltság
esetleges 
hiányosságai

Típusa:

Szabályszerűségi
ellenőrzés

Módszerei:

Dokumentumok,
nyilvántartások
szúrópróbaszerű

ellenőrzése

2023. I.
negyedév

(február-
március)

8 belső
ellenőri

nap

*  Csatolt  alátámasztó  dokumentumok:  az  ellenőrzési  tervet  megalapozó  elemzések,  különösen  a
kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Képzésekre  tervezett  kapacitás:  külső  szolgáltató  esetén  a  belső  ellenőrzést  végzők  képzései  önerőből
folyamatosan biztosítottak

Egyéb  tevékenység pl.  a  belső  ellenőrzési  vezető  nem  ellenőrzési  feladatai,  teljesítményértékelés,
önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap

Dátum: 2022. október 21.

Készítette: Jóváhagyta:

                   _____________________________ ________________________

                               Lisztes-Tóth Linda Kovács Edit

                           Belső ellenőrzési vezető Jegyző
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2.) Az önkormányzat a Vincent Auditor Kft. (2373 Dabas, Tavasz utca 3.) árajánlat a
belső ellenőrzési feladat ellátására vonatkozóan 190.000,- Ft + Áfa összegben
elfogadja és felkéri a jegyzőt, hogy az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati
Hivatal 2023. évi tervébe a kiadást tervezze be.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: jegyző

---------------------------------------
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5) Javaslat  az  Önkormányzat  2023.  évi  munkatervének  elfogadására -  a
polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:

A munkaterv elfogadását jogszabály írja elő, amit kötelező megtárgyalni. Két nagy
terület  van,  amivel  jövőre  biztosan  foglalkozni  kell.  Az  egyik  az  egészségügyi
alapellátás és az ügyeleti rendszer. A jelenlegi szerződések 2023. december végéig
érvényesek,  most  van  a  parlament  előtt  az  egészségüggyel  kapcsolatos
salátatörvény,  amely  meghatározza,  hogy  milyen  ütemezésben  kell  majd  a
feladatokat átadni. Megemlítette, hogy a háziorvosi ellátással kapcsolatban is van
változás, mivel letette a háziorvosi szakvizsgát, jogosult lesz praxist működtetni, így
ezzel is lesz majd feladatunk.

A  másik  terület  a  hulladékgazdálkodás.  Ezt  a  feladatot  a  MOL  veszi  át  az
önkormányzatoktól, így kikerül az önkormányzat feladataiból.

A munkaterv az előre látható napirendeket tartalmazza, ami kiegészül majd az év
közben jelentkező feladatokkal, ahogy eddig is.

Mivel  kérdés,  hozzászólás  nem volt,  kérte  a  képviselők  szavazatát  a  munkaterv
elfogadására vonatkozóan.

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

67/2022. (XI.22.) határozata

az önkormányzat 2023. évi munkatervéről

Bakonykúti  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  az önkormányzat  2023.  évi
munkatervét az alábbiak szerint elfogadta:

Február

Együttes ülés:

Javaslat  az  Iszkaszentgyörgyi  közös  Önkormányzati  Hivatal  költségvetésére  –  a
jegyző előterjesztésében

10



Önálló ülés:

Javaslat az önkormányzat költségvetésére – a polgármester előterjesztésében

Március

Önálló ülés:

Tájékoztatás az egészségügyi ellátás, a háziorvosi és védőnői ellátás helyzetéről – a
feladatot ellátók előterjesztésében

Április

Önálló ülés:

Tájékoztató  a  polgári  védelmi,  katasztrófavédelmi  feladatok  ellátásáról-  a
polgármester előterjesztésében

Május

Együttes ülés:

1. Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására – a jegyző előterjesztésében

2. Beszámoló az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről –
a jegyző előterjesztésében

Önálló ülés:

1. Javaslat  az  önkormányzat  költségvetésének  végrehajtásáról  szóló  rendelet
elfogadására- a polgármester előterjesztésében

2. Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről – a jegyző előterjesztésében

3. Beszámoló  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  –  a
jegyző  és  az  Iszkaszentgyörgyi  Szociális  Alapszolgáltatási  Intézmény
vezetőjének előterjesztésében

Június

Önálló ülés:

A  Székesfehérvári  Rendőrkapitányság  beszámolója  a  község  közbiztonsági
helyzetéről – a rendőrkapitány előterjesztésében

Szeptember
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Önálló ülés:

1. Tájékoztató a környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében

2. Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj
pályázathoz történő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében

3. Javaslat  a  Gördülő  Fejlesztési  Terv  elfogadására  –  a  polgármester
előterjesztésében

Október

Önálló ülés:

1. Beszámoló  a  társulásokról,  az  egyes  társulások  működéséről  –  a
polgármester előterjesztésében

2. A hóeltakarításra és síkosságmentesítésre benyújtott árajánlatok elbírálása –
a polgármester előterjesztésében

Közmeghallgatás

November

Önálló ülés:

1. Tájékoztató  az  adóigazgatási  feladatok  ellátásáról,  a  helyi  adófizetési
kötelezettség teljesítésének helyzete, a kintlévőségek behajtása érdekében tett
intézkedések- a jegyző előterjesztésében

2. Javaslat  az  Önkormányzat  következő  évi  belső  ellenőrzési  tervének
elfogadására

3. Javaslat az önkormányzat képviselő-testülete munkatervére – a polgármester
előterjesztésében

Zárt ülés:

1. Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj
pályázatok elbírálására– a polgármester előterjesztésében

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: polgármester

---------------------------------------
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6) Javaslat a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására – a 
polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:

Emlékeztetett arra, hogy készült jó pár évvel ezelőtt egy programunk, amit időnként
felül  kell  vizsgáltatni,  erről  döntöttünk  is  korábban.  A pályázatoknál  követelmény,
hogy  érvényes  Esélyegyelőségi  Programmal  rendelkezzen  az  önkormányzat.  A
tervezetet  átnézte,  több helyen javítani  kellett  az elavult  adatokat.  Ami  kiküldésre
került, az már a végleges változat.

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

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

68/2022. (XI.22.) önkormányzati határozata

a felülvizsgált Helyi Esélyegyelőségi Program elfogadására

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019-2024.
évekre  vonatkozó  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját  felülvizsgálta,  azt  az
előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

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

7.) Javaslat energiatakarékossági intézkedés keretében klímák beszerzésére –
a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester: 

Tájékoztatta a testületet, hogy milyen gáz szerződést sikerült elfogadni. A mindenkori
piaci  árat  kell  majd  fizetni,  amely  a  szerződés  aláírásakor  19  Ft./  MJ  volt.  Ez
lényegesen  kedvezőbb,  mint  az  előző  89.7  Ft./MJ  ajánlat.  Az  eddigi  takarékos
megoldással 16 fok volt az épületben, így 100 m3 fogyott el egy hónap alatt. Ezzel a
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19 Ft./MJ díjjal számolva és hozzáadva minden egyéb díjat, durván egy 150 ezer
forintos havi gáz díjjal számolhatunk. Ez négyszeres emelkedést jelent, és ha ehhez
sikerül klímát beszerezni akkor tudjuk tartani ezt a hidegebb időben is.

Érdemi költségmegtakarítást ez nem fog eredményezni, hiszen a villany árát is emelt
áron kapja az önkormányzat. 

Napokban vezető hír volt, hogy az Audax tömegesen mondja fel a határozatlan idejű
szerződéseket. Nekünk is velük van áramszerződésünk, de nekünk határozott idejű,
2023. év végéig. Ha marad ez a díjfizetés akkor jól járunk a klímával.

Összesen  3  darab  klímát  kellene  telepíteni  az  orvosi  rendelőben,  a  védőnői
szobában és a könyvtárban.

A  három  árajánlat  között  minimális  eltérés  van,  a  klímák  beszerzési  ára  a
lemagasabb,  a munkadíj  pedig a legalacsonyabb a legkedvezőbb árajánlatban.  A
nagyobb  teljesítményű  klímák  felszerelését  javasolta  a  szakember,  a  gyorsabb
felfűtés miatt. 

Az  önkormányzatnál  az  orvosi  rendelőnél  felszerelt  klíma  külső  egységét  a
szomszéd felöli hátsó falra helyeznék el, ehhez hozzájárultak a szomszédok is.

A költségvetésbe nem terveztük be, de az 5 milliós tartalék terhére be tudjuk vállalni
ennek a költségét.

Pusztay Krisztián Zoltán képviselő: 

Felvetette az érintésvédelmi felülvizsgálat szükségességét, ami az intézményeknél 3
évente kötelező, valamint minden nagyobb villamos munkálat után el kell végezni.

Marics József polgármester:

Mindenképp el fogjuk végeztetni, mert nem szeretnénk ebből semmilyen problémát.

Mészáros Imola alpolgármester: 

Megjegyezte, a könyvtár kötelező feladatellátás, ezért kell a könyvtárba betenni, de
ettől a mosdók és a közösségi tér még fűtetlenek lesznek. 

Szabó Zsolt képviselő: 

Javasolta,  hogy  az  ajánlatban  voltak  olyan  munkák,  amelyek  külön  díjtételt
képeznek,  erre  is  lehet,  hogy  kellene  most  ajánlatot  kérni.  Ilyenek  például
karbantartás, aminek az összegét előre lehetne rögzíteni.

Marics József polgármester:

További hozzászólás, kérdést nem volt így szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
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A Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

69/2022. (XI.22.) határozata

energiahatékonysági feladatok keretében klímák beszerzéséről

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  8043  Bakonykúti,
Szabadság u. 41. sz.  alatti  védőnői  szobába és orvosi rendelőbe 1-1 db, a 8043
Bakonykúti, Jókai u. 1/A. sz. alatti Közösségi házba 1 db 3,5 kW teljesítményű Aux
Delta  2  klíma  felszerelését  határozza  el  az  energiatakarékossági  intézkedések
keretében. A beszerzésre vonatkozóan a HEGME Klíma Kft. (8041 Csór, Zsák dűlő
7. árajánlatát fogadja el 897.600,- Ft + áfa, mindösszesen 1.139.952,- Ft összegben
az általános tartalékkeret terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

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

Szabó Zsolt képviselő az ülésről távozott, a képviselő-testület létszáma 4 fő.

8) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében 

Marics József polgármester:

A beszámolóban foglaltakról már szó volt korábban, ezt azzal egészítené ki, hogy az
AUDAX a tőzsdei árakhoz igazítja a villany árát és előre kell  fizetni  érte.  Kérte a
beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

70/2022. (XI.22.) határozata

polgármesteri beszámoló elfogadásáról

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

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

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

8.) Egyebek

a,) KRESZ táblák beszerzése

Marics József polgármester: 

Elmondta,  hogy megkereste az Útfelügyelet,  és jelezte,  hogy az állami közutakra
vonatkozó táblák egy része nem megfelelő állapotú, ezért cserélni kell őket. Közülük
az  egyik  olyan  tábla,  amelyet  ugyan  a  közút  helyezett  ki,  de  már  nekünk  kell
megcsináltatni, valószínűleg az anyagi megszorítások miatt már nem vállalják.

A költségvetésben 350 ezer forint van elkülönítve a közlekedési táblák cseréjére. A
bejárások alapján megállapítható, hogy a lőtér felöli 40-es tábla cserére szorul, az
Ady Endre utcában hiányzik az elsőbbségadás kötelező tábla, a Közösségi ház előtti
egyik  kihajtónál,  a  Gagarin  -  Jókai  utca  kereszteződésében  sincs  kihelyezve
elsőbbségadás kötelező tábla. A Jókai utca végén a kihajtónál is már cserére szorul
ez a tábla.

Korábban zsákutca tábla is volt a Petőfi és a Gagarin utcában, ezt most nem került
bele, de beleférhet még a keretbe.

Javasolta az ISZKOM Kft. ajánlatának elfogadását. 

A Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

71/2022. (XI.22.) határozata

KRESZ táblák beszerzéséről

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Útfelügyelet  jelzése
alapján a Magyar Közút Nonprofit Kht-val egyeztetve az alábbi táblák beszerzését,
valamint cseréjét határozza el az ISZKOM Kft. (8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér
1.) árajánlata alapján:

 Új, elsőbbségadás kötelező tábla oszloppal együtt 3 db:                 147.066 Ft.

 Megkopott, elsőbbségadás kötelező tábla csere 2 db.:                     25.654 Ft.

 Megkopott, sebességkorlátozást jelző tábla 1 db. :                            16.891 Ft.

 Kiszállási díj                                                                                                                                                                                                                                                                        12.700 Ft

Összesen (bruttó) 202.311 Ft.

A KRESZ táblák  beszerzésére  a  2022.  évi  költségvetésben  tervezett  350.000  Ft
terhére kerül sor.

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: polgármester

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

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

K. m. f.
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Marics József Kovács Edit

polgármester jegyző

18


	J E G Y Z Ő K Ö N Y V
	1) Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési kötelezettség teljesítésének helyzetéről – a jegyző előterjesztésében
	2) Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatára – a jegyző előterjesztésében
	3) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről - a jegyző előterjesztésében
	4) Javaslat az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására - a jegyző előterjesztésében
	5) Javaslat az Önkormányzat 2023. évi munkatervének elfogadására - a polgármester előterjesztésében
	6) Javaslat a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására – a polgármester előterjesztésében
	9) Egyebek
	2) Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatára – a jegyző előterjesztésében
	2.) Az önkormányzat a Vincent Auditor Kft. (2373 Dabas, Tavasz utca 3.) árajánlat a belső ellenőrzési feladat ellátására vonatkozóan 190.000,- Ft + Áfa összegben elfogadja és felkéri a jegyzőt, hogy az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervébe a kiadást tervezze be.
	Határidő: 2023. december 31.
	Felelős: jegyző
	a felülvizsgált Helyi Esélyegyelőségi Program elfogadására
	K. m. f.

