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Jr'GYZŐXÖXYV

Készült: Bakonybél Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 25-én 15:00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli képviseló-testületi üléséről

Az ülés helve: Bakonybél Közös Önkormanyzati Hivatal Hivatali helyisége
Bakonybél,Pápu lt. 7 .

Jelen vann ak: B akonybél Önkorman y zat Képv iselő -testülete
Markus Zoltán pol gárme ster
Nagy Arpád alpolgármester
Regenye Zsolt képviselő
Felföldi Andrea képviselő
Kiss Lászlóné képviselő
Kuti ZoItánképviselő

Távol maradt: Mészáros Péter képviselő
Tanácskozási ioggal: Markácsné kis vera jegyző

NAPIREND ELÓTT

Márkus Zo|tán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület Iétszáma 7 fő, ebből 6 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-testület ülése
hatarozatképes. A képviselő-testÜletet határozatképesnek nyilvánította, és az ülést
megnyitotta. Javasolta, a napirendi pontok elfogadását.

Márkus Zoltán polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére

I l P áIy azati lehetőség - Étkezési fej lesztések támo gatása

NAPIRENDI JAVASLAT

ZártűIés
Szociális ügyek

Márkus Zo|tán polgármester Szavazásra bocsátja a jelen ülésen ismertetett napirendi
javaslatot, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül azt, így a napirendet elfogadta.

NAPIREND TÁRGYaI,ÁSA:

1./ napirend:

Márkus Zoltán polgármester elmondja, elkészült az augusztusi három rendezvény végleges
Programja. A Cseh Tamás est, az augusáus 4-i Falunap, augusztus 20-i rendeivény.
NagYjából látszódnak a költségek, melyeket szeretne ismertetni. A HungaroControl_os
PáIYazat keretóben elnyert 2.500 e Ft lefedi a költségeket.Ez nagy könnyebbséget jelent az
i{"i évben, hisz eddig ezeket a rendezvényeket mind saját költségen vállalta az
Önkormányzat, Nagyságrendileg a Falunap kdltségei 1.300 eier Ft, ai előző évekhez
hasonlÓan. Erre még rájön a repi, az ajándéktárgyak. Az énekmondók emlékezete lett egy
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picit nagyobb rendezvény, mint eddig volt. Két fellépő zenekar lesz, Musica Historica, és
Cseh Tamás első együttese. Nekik áruk van, Kb. 600 ezer Ft lesz. Az augusztus 20-a, az
egyhéazal fele-fele rendezvény. Az Önkormányzat atadja a készülő parkot, a
szobrot/emlékművet, elkészül addig a híd, Kb. 600 e Ft lesz a költsége, melyben az
emlékérem is benne van.

Kuti Zoltán képviselő elmondja, a falunapi program annyival bővül, hogy az összes
meghívott településnek lesz kulturáli s pro gramj a, műsora.

Márkus Zo|tán polgármester elmondja, kérdés, hozzászőIás nem lévén, a Képviselő-testület
6 igen szavazaLtal, ellenszavazat,tartőzkodás nélkül a következőhatétrozatothozta:

Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete
s7Zaft NI.27.) sz. Kt. határozatát

Bakonybél Község Önkormany zatának Képviselő-testülete
a Bakonybél Önkormanyzata által szervezett augusztusi rendezvények programját, és annak

költségvetését a HungaroControl által nyert páIyázat, illetve saját költségvetése terhére
jővahagyja,

Hatráridő: azonnal
Felelős : Márkus Zoltán polgármester

2./ napirend:
Park

Márkus Zoltán polgármester elmondja, aváIlalkoző - Utelem BAU Kft - a burkolást 4000
Ftl.m2 összegért vállalla, a szegélyt pedig 2500 Ftlm2. Nagyságrendileg a jarda 1.500 ezer Ft
+AFA, a kör a padok aljáva|,422 ezer Ft. Ady vtcétra a kivezető, A szobor 365 e Ft, a híd 360
e Ft, a négy pad 60-70 e Ft. A kiegészítő munkák 500 ezer Ft. Összesen kb. 3.500 ezet Ft.
Megkerestük aváIlalkozókat, akikkel az elmúlt időszakban az Önkormányzat dolgoztatott, és
az idő rövidsége, és a munka nagysága miatt nem tudta vállalni sem a Boroszlán Zrt (Pápa),
sem Kovács József (Ugod). Egyedül Utelem BAU Kft-t képviselő Horváth Attila jelezte,
hogy hatráridőre a munkát vállalni tudja.

Márkus Zolrtán polgármester elmondja, kérdés, hozzászőIás nem lévén, a Képviselő-testület
6 igen szavazatíal, ellenszavazat,tartőzkodás nélkül a következőhatározatothozta;

Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete
58/2018 (YI.27.) sz. Kt. határozatát

Bakonybél Község Önkormán y zatának Képviselő-testülete
a Bakonybél ÖnkormányzataPark kialakításának költségvetését a HungaroControl által nyert

p ály azat terhére j óv áhagy 1 a.

Hataridő: azonnal
Felelős : Márkus Zoltán polgármester
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3./ napirend
Emlékplakett

Felfiildi Andrea képviselő elmondja, 9 cm átmérőjű plakettről van sző, melynek egyik
oldalán szerepelne a Szent-kút és előtte a Gellért szobor sziluettje, a másik oldalán pedig a
címer és a felirat: ,,BakonybéIértvégzett önzetlen munkáért"
2 fuajánlatot kaptak, az egyik egy szobrászmúvész, aki 180.000 Ft-ot kért egy darab
elkészítéséért, a másik pedig 100.000 Ft az elkészítése, és az er;.őI készült további darabok
utángyártása 25.000 Ft. A nevet utólag lehet gravírozni az előlapra.

Márkus Zoltán polgármester elmondja, elthez 100.000 Ft-os díjat gondoltak, hogy legyen
rangja. A monostor azt mondta, amennyiben a kuratóriumban tagként szerepelhetnek, abban
az esetben a 100.00 Ft felét ők tennék hozzá. Úgy gondoljaazonban, hogy haezen elvek
mentén haladnak, akkor nem csupán az 50 ezer Ft-ot kellene az egyháznak állni, hanem a
plakett költségének a felét is.

Felftildi Andrea képviselő elmondja, mivel a csupán az első plakett ína magas, a továbbiak
25.00 Ft-na kerülnek, nem akkora kiadás, hogy nem tudná az Önkormányzatvállalni.
Márkus Zo|tán polgármester elmondja, nem a k<iltség nagysága, hanem az elv miatt
gondolja így.

Felfiildi Andrea képviselő javasolja, hogy Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-
testülete, illetve a Monostor tehessen javaslatot, az arra érdemes emberre/emberekre,
juta|mazartdó személyre. A javaslat alapján a döntés a Kuratóriumó legyen.

Márkus Zo|tán polgármester elmondja, kérdés, hozzászőIás nem lévén, a Képviselő-testület
6 igen szavazattal, ellenszavazat,tartőzkodás nélkül a következőhatirozatothozta:

Bakonybél Község Önkormán yzat Képviselő-testülete
59l20I8 (VII.25.) sz. Kt. határozatát

Bakonybél Község Önkormán yzaténak Képviselő-testülete
úgy döntött, emlékplakettet alapít. Felkéri aJegyzőt, a részletek kidolgozásara.

Határidő: azowtal
Felelős : Márkus Zoltán polgármester

4./ napirend
Ovodéztatási - iskolakezdési támogatás felülvizsgálata

Márkus Zo|tán polgármester elmondja, véleménye szerint nem kellene változtatní az
összegen és a feltételeken egyik esetben sem. Az ővodéatatási támogatásnál javasolja a
kiegészítést, mely szerint az év közben beiratkozottak is igényelhessék a támogatást.
Valamint ehhez kapcsolódó rendelet-módosítás a téli tizelőartyag 12.000 Ft kiosáási
módjának feltételrendszerének kidolgozása.

Márkus Zo|tán polgármester elmondja, kérdés, hozzásző|ás nem lévén, a Képviselő-testület
6 igen szavazatlal, ellenszavazat,tartőzkodás nélkül a következő rendelet alkotta:
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5t2018 (VII.30.) sz. Önk. rendelete
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletétképezil

5./ napirend:
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázat

Márkus Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy augusztus 31-ig kell
1elezni igényel-e az Önkormányzat szociális tuzifat, Tavaly 9I m3 fát kapott az
Önkormányzat,I76-atigényelt az Önkorményzat, azidén 160 m3-re \ehetpályazni. Az önerő
mértéke 1 000Ft/m3+Ár'a.

Márkus Zo|tán polgármester javasolja, hogy a maximális mennyiséget igényelje az
Önkormányzat.

Szavazás

Márkus Zoltán polgármester megkérdezi, hogy hozzászőlás, kérdés van-e. Kérdés,
hozzászőIás nem lévén, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartőzkodás
nélkül a következ ő hatfu ozatot hozta:

60/2018 (VIL.25.) sz. Kt. határozat

Bakonybél Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete úgy határo zott,hogy pályazatot
nyújt be a Magyarország2}I8. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.

melléklet I.9. pontja szerinti a települési önkormányzatok szociális céI,őtüzelőarlyag
vásárlásához kapcso lód ő tátmo gatásár a.

Bakonybél Község Önkormányzatavá!!alja, hogy a szociális tízífabanrészesülőtől
ellenszo l gál tatást nem kér.

B akonybél Közsé g Önkormán y zat Képvísel ő -testülete a maximáli san igényelhető 1 6 0 m3
keménylombos tűzifára nyújt be támogatási igénl.t.

Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete apá|yázatbenyújtásahoz sziikséges
203.200 Ft mértékű önrészt biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős : Markus Zoltán polgármester

6./ napirend:
LEADER p á|y ázat határ ozat j avítás a

Márkus Zo|tán polgármester elmondja, a benyújtott LEADERpáIyéaat ellenőrzése kapcsán
kiderült, hogy a képviselő-testület által meghozott határozat, megvalósítás helyeként csupán
az Íngatlan címe szerepel, helyraj zi szétma nem, Ezérl van szüksé g ahatározatktlavitására.

Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6112018. (VII.25.) sz. Kt. határozatát
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Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete
23l20I8. (III.28.) sz. Kt. határozatéú" az alabbiak szerint módosítja:

Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be

Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesáése című, VP6-
1 9.2. 1 - 1 -8 1 3 -l7 kődszámú helyi felhívásra

ApáIyéaat célja: Eszközbeszetzés Bakonybél, Pápai 1.7. (617 hrsz.) számú ingatlanon
A képviselő-testület apáIyéuatban foglalt fejlesáés megvalósításáttámogatja.

A fejlesztés bekerülési költsége: bruttó 3.669.347 ,- forint.
Apályázat benyújtásahoz önerőt 9I7.331,- Ft összegben az önkorményzat biztosítja.
A pály ázat határidőben történő benyúj tásaról a po 1 grármester gondo skodik.

Hataridő: azonnal
Felelős: Márkus Zoltán polgármester

NAPIREND UTÁN

Márkus Zoltán polgármester megköszönte mindenkinek az ülésen való részvételt és az ülést
16 őra 15 perckor bezárta.

l,J L-
Márkus Zoltárr
polgármester

Vera
jegyző
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