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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október
26-án megtartott nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:
Marics József
Hajdú Csaba
Horváth István
Kaufmann Jenő Antalné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távol vannak:
Szalmási Tamás Ferencné

alpolgármester

Tanácskozási joggal:
Kovács Edit

jegyző

Marics József polgármester:
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése
határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő testületi tag jelen van, Szalmási
Tamásné képviselő igazoltan van távol. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülésről
hangfelvétel készül. Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi előterjesztések írásban
kiküldésre kerültek a képviselőknek. 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
64/2016. (X.26.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 26-i nyilvános ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1) Az FE/02/898-1/2016. sz. törvényességi felhívás megtárgyalása – a polgármester
előterjesztésében
2) Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet elfogadására – a jegyző
előterjesztésében
3) Javaslat a közvilágítás bővítésére benyújtott árajánlat elfogadására – a polgármester
előterjesztésében
4) Javaslat a hó eltakarításra benyújtott árajánlat elfogadására – a polgármester
előterjesztésében
5) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
6) Egyebek
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Napirendek tárgyalása
1) Az FE/02/898-1/2016. sz. törvényességi felhívás megtárgyalása – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
A törvényességi felhívás kapcsán elmondta, a meglévő Helyi Építési Szabályzat 2005. évben
készült, azóta a jogszabályi változások miatt ennek nagy része elavulttá vált, így az egész
szabályzatot át kell dolgozni. Egyéb rendelkezések előírják, hogy 2019-ig milyen
változtatásokat kell alkalmazni. Árajánlatot kért a Fehér VÁRtervező Kft-től a
településrendezési eszközök felülvizsgálatára. Az árajánlat 5.842.000.-Ft bruttó összegről
szól. Ez az összeg az önkormányzatnak nagy megterhelést jelentene, így azt javasolta, a
rendeletmódosítást halasszák el arra az időre, amikor konkrétan rendelkezésre állnak az
információk a várható jogszabályi változásokról, és a költségvetésbe időben be lehet építeni
kiadásként. Kérte, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2016. (X.26.) önkormányzati határozata
a helyi építési szabályzatról szóló
2/2005. (II.20.) B.Önk. sz. rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE-02/898-1/2016. sz. törvényességi észrevételét Bakonykúti Község
Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi építési szabályzatról szóló 2/2005. (II.20.)
B.Önk. sz. rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételét és az abban foglaltakkal
egyetért.
A Képviselő-testület a rendelet felülvizsgálata során megállapította, hogy a helyi építési
szabályzat elavult, annak a jogrendszer egységében történő illesztése nem gazdaságos,
módosítására 2016. december 31-e után nincs lehetőség, ezért árajánlatokat kért be a
településrendezési eszközök felülvizsgálatára vonatkozóan. Az árajánlatok és a költségvetési
lehetőségek ismeretében a településrendezési eszközök elkészítéséről a 2017. évi költségvetés
elkészítésével egyidőben dönt.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
2) Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet elfogadására – a
jegyző előterjesztésében
Marics József polgármester:
Átadta a szót Kovács Edit jegyzőnek.
Kovács Edit jegyző:
Elmondta, hogy szintén a törvényességi felülvizsgálatok keretében került előtérbe az
egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet. Bakonykúti
vonatkozásában ilyen rendelet nem készült, hiszen az Iszkaszentgyörgyre vonatkozó rendelet
magában foglalta a Bakonykúti háziorvosi, védőnői, és egyéb egészségügyi ellátásokat is.
Szóbeli törvényességi felhívásban értesítették az önkormányzatot, hogy Bakonykúti
vonatkozásában is meg kell alkotni az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendeletet.
Az előterjesztésben kiküldött rendelet tervezetet előzőleg a Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézet véleményezte, és megfelelőnek találta.
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Marics József polgármester:
Javasolta a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (X.28.)
önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve
3) Javaslat a közvilágítás bővítésére benyújtott árajánlat elfogadására – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Utalva az előző testületi ülésen történt beszélgetésre a közvilágítási problémák tekintetében,
elmondta, hogy bekérte az E.ON-tól az árajánlatot azokra az utcákra, ahol a hibákat észlelték.
Emlékeztetett arra, hogy a költségvetésben 900.000.- Ft-ot terveztek a közvilágításra. Ebből
780.000.- Ft-ot a fejlesztésre, 120.000.- Ft-ot a működtetésre. Az árajánlat szerint a tervezett
felújítás 502.000.- Ft + Áfa, tehát a fejlesztésre szánt összegből kikerül. A plusz lámpatestek
felszerelése miatti többlet költségre is elegendő a pénz. Javasolta az árajánlat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2016. (X.26.) önkormányzati határozata
közvilágítási lámpatestek felszerelésére vonatkozó árajánlat elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az E-ON Észak-dunántúli
Áramhálózat Zrt (8000 Székesfehérvár, Királysor utca 1/A.) a település közigazgatási
területén meglévő oszlopokra közvilágítási lámpatestek felszerelésére benyújtott árajánlatát
(5 db + 1 db lámpatest csere) a csatolt árajánlat szerinti tartalommal, 502.000,- Ft + áfa
összegben elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lámpatestek megrendelésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4) Javaslat a hó eltakarításra benyújtott árajánlat elfogadására – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy hó eltakarításra ugyanúgy, ahogy a tavalyi évben is, az Agrofauna Bt., és az
Isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft. adott árajánlatot. A két árajánlatot adó műszaki
felszereltségét vizsgálva az összeg ellenében, kedvezőbbnek tartja a mezőgazdasági kft.
ajánlatát, így az ő árajánlatukat javasolta elfogadásra. A só szórás elvégzésére az Agrofauna
Bt. rendelkezik megfelelő felszereléssel, erre a munkára az ő árajánlatukra tett javaslatot.
Kérte, a képviselőket, amennyiben egyetértenek a javaslatokkal, kézfelemeléssel jelezzék.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2016. (X.26.) önkormányzati határozata
a hótolásra benyújtott árajánlat elfogadásáról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a hótolásra benyújtott
árajánlatokat, és úgy döntött, hogy az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft. ajánlatát fogadja
el az alábbi feltételekkel:
- John Deere erőgépre szerelt tolólap vagy hóeke: 15.000,- Ft/óra + ÁFA
- Manitou rakodógép: 12.300,- Ft/óra + ÁFA.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hótolásra a kiválasztott
árajánlattevővel az alábbi vállalkozási szerződést kösse meg:
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Bakonykúti Község Önkormányzata (8046, Bakonykúti,
Szabadság utca 41), adószám: 15364579-2-07, bankszámlaszám: 11736044-15364579)
nevében, Marics József polgármester képviseletével, mint megbízó – a továbbiakban
Megbízó -, másrészről az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági KFT (8045, Isztimér, 0281
hrsz.), adószám: 13978602-2-07)– a továbbiakban Megbízott – között alulírott helyen és
időben az alábbi feltételek mellett:
1./ Megbízó megbízza a Megbízottat Bakonykúti belterületén található a Bakonykúti
Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak hóeltakarítási munkálatainak
ellátásával.
2./ A Megbízott elvállalja, hogy az 1./ pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez a
szükséges munkaeszközöket és munkaerőt saját eszközeivel és forrásaiból biztosítja,
ahhoz a Megbízó segítségét nem veszi igénybe.
3./ Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a munkavégzést Marics József
polgármester telefonos jelzését követően minél hamarabb megkezdi, majd folyamatosan
végzi mindaddig, míg az 1./ pontban meghatározott utakon a biztonságos közlekedés nem
megoldott.
4./ Jelen szerződés 2016. november 1. napjától érvényes, a szerződés lejárta 2017.
március 31. Jelen szerződést bármelyik fél felmondhatja, ennek tényét azonban írásban
30 nappal a felmondást megelőzően a másik érdekelt féllel közölnie kell.
5./ A felek megállapodnak abban, hogy a hóeltakarítási munkáért Joen-Deere erőgépre
szerelt tolólap vagy hóeke esetében 15.0000,- Ft/óra + ÁFA, Monitou rakodógép
esetében 12.300 Ft/óra +ÁFA összegű díjat számol fel KFT. Ezen felül a Megbízó
semmilyen költségtérítéssel nem tartozik a Megbízott részére.
6./ A Megbízott minden hóeltakarítási munka után számlát állít ki a Megbízó részére.
Megbízó a számlát a számla átadását követő 8 naptári napon belül – a fent nevezett
bankszámlára – banki átutalással fizeti ki. Megbízó késedelmes fizetés esetén köteles a
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részével megegyező késedelmi kamatot
fizetni minden egyes késedelemmel érintett nap után. Amennyiben 15 naptári napot
meghaladó késedelembe esik a Megbízó, a Megbízottnak jogában áll a tartozás
kiegyenlítésének napjáig a további munkavégzést megtagadni.
Bakonykúti, 2016. november „…”
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2016. (X.26.) önkormányzati határozata
a só szórásra benyújtott árajánlat elfogadásáról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a só szórásra benyújtott
árajánlatokat, és úgy döntött, hogy az Agrofauna Bt. (8052 Fehérvárcsurgó, Ifjúság u. 8.)
ajánlatát 9.900,- Ft/óra + áfa munkadíjjal elfogadja. Az ára a szóróanyag költségét nem
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időjárási viszonyok
függvényében a só szórást rendelje meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
5) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Ismertette a polgármesteri hivatal felújítási pályázatával kapcsolatos hiánypótlás elvégzését.
A zöldhulladék gyűjtés kiegészítéseként elmondta, hogy a Depóniával történt megállapodás
szerint fog történni a begyűjtés. Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a polgármesteri
tájékoztatót, kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2016. (X.26.) önkormányzati határozata
a polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előző ülés óta végzett
tevékenységéről, főbb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolóját elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
a) Karácsonyi és adventi rendezvények
Marics József polgármester:
Emlékeztette a képviselőket, hogy a karácsonyi ünnepkör kapcsán évről-évre az
önkormányzat különböző rendezvényekkel készül. Ehhez tartozik a 70 éven felüli lakosok
megajándékozása is. Novemberben lesz ugyan testületi ülés, de szeretné, ha a karácsonyi és
adventi rendezvényekről és a várható kiadásokról előre döntenének. A Los Andinos együttes
adott árajánlatot karácsonyi műsorához 84.000.-Ft-ról. Az összes költsége rendelkezésre áll a
fedezet. Szavazásra bocsátotta a karácsonyi és adventi rendezvények költségeiről szóló
előterjesztést.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2016. (X.26.) önkormányzati határozata
karácsonyi és adventi rendezvények költségeinek biztosításáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi
rendezvények költségeit az alábbiak szerint biztosítja:
- kulturális költségek (karácsonyi műsor, kézműves foglalkozás:
- vendéglátás
- ajándékcsomag (18 fő x 4.500,- Ft)
Mindösszesen 261.000,- Ft értékben.
A kiadások fedezete a 2016. évi költségvetésben biztosított.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: polgármester

karácsonyi és adventi
130.000,- Ft
50.000,- Ft
81.000,- Ft.

b) Javaslat a DRV-vel kötendő adósságrendezési megállapodás elfogadására
Marics József polgármester:
Az együttműködési megállapodáshoz annyit kívánt hozzátenni, hogy a DRV Zrt. a jövőben
közölni fogja az önkormányzatokkal a fizetési kötelezettségükkel elmaradó fogyasztók nevét.
Véleménye szerint Bakonykúti esetében nem fordult eddig elő ilyen eset, de ha a jövőben
mégis megtörténne, ez jelzés lehet az önkormányzatnak, hogy a családnak segítséget nyújtson
valamilyen formában. Javasolta a megállapodás elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2016. (X.26.) önkormányzati határozata
a DRV Zrt-vel kötendő adósságrendezési megállapodás elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV. Zrt-vel (8000 Siófok,
Tanácsház u. 7.) kötendő adósságkezelési, adatszolgáltatási és együttműködési megállapodást,
a csatolt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazz a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. november 15.
Felelős: polgármester
c) Javaslat a házi segítségnyújtás önkormányzati feladatellátás 2017. január 1-től
történő ellátására
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a házi segítségnyújtást jelenleg Bakonykútiban a Székesfehérvári Egyesített
Szociális Intézmény látja el. A velük kötött szerződés 2016. december 31-én lejár.
Székesfehérvár polgármestere korábbi levelében felhívta a figyelmet arra, hogy az
önkormányzatok tekintsék át lehetőségeiket a feladatellátással kapcsolatban. Az
Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társuláshoz Zámoly és Pátka már jelezte csatlakozási
szándékát. Javasolta, hogy Bakonykúti is tegye meg ezt a lépést. Felhatalmazást kért a
képviselőktől, hogy megkezdhesse az előkészületeket a Társulásba való belépéshez, illetve,
amíg a csatlakozási procedúra le nem zajlik, feladat ellátási megállapodást köthessen az
intézménnyel. Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a javaslatot, kézfelemeléssel
jelezzék.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2016. (X.26.) önkormányzati határozata
a házi családsegítés és szociális étkeztetés feladatainak 2017. január 1-től történő
ellátásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a házi segítségnyújtás és
szociális étkeztetés feladatainak 2017. január 1-től történő ellátásának lehetőségét, és úgy
döntött, hogy az ellátást az Iszkaszentgyörgy-Csór Szociális Intézményi Társulás intézménye
útján kívánja igénybe venni.
A Képviselő-testület felhatalmazz a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a feladatellátási szerződés megkötésével, illetőleg a társuláshoz történő csatlakozás lehetőségével
kapcsolatban.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: polgármester
d) Tájékoztató a címerkönyv ajánlatról
Marics József polgármester:
A kiküldött ajánlathoz kérte a képviselők véleményét, igénybe kívánják-e venni a felajánlott
címertárban való megjelenés lehetőségét.
Hajdú Csaba képviselő:
Elmondása szerint semmi garancia nincs arra, hogy a cég valóban el fogja készíteni a
kézikönyvet, a mostani digitális világban nem indokolt egy ilyen kiadvány megjelentetése.
Nem javasolja a megrendelést.
Marics József polgármester:
Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek az elutasítással, kézfelemeléssel jelezzék.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2016. (X.26.) önkormányzati határozata
az címerkönyvben történő megjelenés lehetőségéről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az AKrivál’96 Kft.
(8931 Kemendollár, József A. út 6.) ajánlatát a címerkönyvben történő megjelenéssel
kapcsolatban és úgy döntött, hogy az ajánlattal nem kíván élni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
e) Tájékoztató a Kistérségi Gazdaságfejlesztési Program elindításáról
Marics József polgármester:
A fenti témához csak annyit kívánt hozzátenni, hogy ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak
nincs tennivalója, a kiküldött anyag csak tájékoztatás.
Mivel több napirend, kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen
való részvételt, majd az ülést bezárta.
K. m. f.
Marics József
polgármester
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