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JE G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
szeptember 6-án megtartott soros testületi üléséről.

2018.

Az ülés helye: Községháza (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.)
Jelen vannak:

Távol maradt:

Marics József
Horváth István
Kaufmann Jenő Antalné
Halász Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Hajdú Csaba

képviselő

Tanácskozási joggal:
Kovács Edit
Ódor Szilárd r.szds.
Hegedűs Péter r.őm.
Bárdos Csaba
Vörösné Weiner Katalin

jegyző
KMB Alosztályvezető h.
Körzeti megbízott
DRV üzemvezető
DRV önkorm. referens

Marics József polgármester:
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, külön köszöntette a meghívott vendégeket, és
megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mert a megválasztott
5 fő képviselőből 4 fő testületi tag jelen van. Elmondta, hogy a meghívó és a
napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek a képviselőknek, 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 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2018. (IX.6.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. szeptember 6-i
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1. Beszámoló Bakonykúti Község közrendjének és közbiztonságának 2017. évi
helyzetéről – Kovács Zsolt r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány
előterjesztésében
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2. Javaslat a vízi közmű 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására – a
polgármester előterjesztésében
3. Javaslat könyvtárellátási szolgáltatási megállapodás megkötésére – a
polgármester előterjesztésében
4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2019. évi
fordulójához történő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében
5. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
6. Egyebek

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

Napirendek tárgyalása
1.) Beszámoló Bakonykúti Község közrendjének és közbiztonságának 2016.
évi helyzetéről – Kovács Zsolt r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a beszámolót írásban megkapták a képviselők. Megkérdezte Ódor
Szilárd r.szds. urat, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolóban leírtakat.
Ódor Szilárd r.szds, KMB Alosztályvezető helyettes:
Köszöntötte a megjelenteket. Véleménye szerint a beszámoló teljes mértékben
tükrözi a településen történteket, ezért azt kiegészíteni nem kívánja, de kérdésekre
szívesen válaszol.
Marics József polgármester:
Úgy ítélte meg - egyetértve a beszámoló megállapításaival, Bakonykúti
közbiztonsága továbbra is jó. A településen a rendőri jelenlét megfelelő, amelyet jól
egészít ki az Isztimér Polgárőr Egyesület járőrözése is. Amennyiben jeleztünk a
rendőrség felé valamilyen gondot, ellenőrzést igénylő körülményt, minden esetben
gyors intézkedést tapasztaltunk. Ugyanakkor látjuk, hogy a kedvezőtlen munkaerő
piaci helyzet a rendőrségnél is érezteti hatását, a szomszédos településekről –
Csórról, Sárkeresztesről és Moháról – elmentek a körzeti megbízottak, így a
helyettesítés miatt a mi körzeti megbízottunk leterheltsége is növekedett. A jelenlegi
kedvező helyzet megőrzése érdekében továbbra is figyelmet kell fordítani a
megelőzésre. Az elmúlt évekhez hasonlóan felhívta a figyelmet a települést érintő
közlekedési veszélyhelyzetre. A közútkezelő véleménye szerint a Bakonykúti és
Guttamási közötti útszakaszon az út állapota miatt a 15 tonnás súlykorlátozás is
enyhe. Annak ellenére, hogy Bakonykúti hivatalosan zsákfalu, mégis van átmenő
forgalom, mivel a lőtéren átvezető út csak 7 km. Várpalotáig, és az út egy része
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aszfalt, másik része pedig jó minőségű murvás út. Kéri ezért, hogy fokozottan
ellenőrizzék a súlykorlátozás betartását, mivel a tervezett kőbánya megnyitása és a
kőszállító teherautók megjelenése a későbbiekben tovább fokozza majd a
balesetveszélyt.
Halász Attila képviselő:
A korábbi betörések kapcsán javasolná kamerarendszer felszerelését, ami még
nagyobb biztonságot jelentene a településen élőknek.
Marics József polgármester:
Tájékoztatást adott arról, hogy korábban már adott be az önkormányzat
kamerarendszer kiépítésére pályázatot, melyet éppen a kedvező közbiztonsági
helyzet miatt utasítottak el. A tervek készen vannak, 1,5-2 millió forint lenne a
kivitelezés költsége. Javasolta, hogy a kérdésre a jövő évi költségvetés tervezésekor
térjenek vissza, illetve ígéretet tett arra, hogy továbbra is figyeli a pályázati
lehetőségeket.
Ódor Szilárd r.szds, KMB Alosztályvezető helyettes:
A rendőrség részéről támogatja a kamera felszerelését, hiszen ez a nyomozói
munkát is megkönnyítené. A személyi állománnyal kapcsolatban elmondta, hogy a
csóri státusz már betöltésre került, és folyamatban van a sárkeresztes-mohai körzeti
megbízott felvétele is.
Marics József polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, köszönetet mondott a rendőrség
munkájáért, az ülésen való részvételért is.
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2018. (IX.6.) önkormányzati határozata
a rendőrségi beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei RendőrFőkapitányság
Székesfehérvári
Rendőrkapitányság
Bakonykúti
Község
közrendjének és közbiztonságának 2017. évi helyzetéről szóló beszámolóját
elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
----------------------------------------
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2.) Javaslat a vízi közmű 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására –
a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a vízmű karbantartására, fejlesztésére az önkormányzatnak egyetlen
forrása van, az eszközhasználati díj. Ennek éves összege a lakosság
vízfogyasztásának függvényében kb. 150.000 Ft. Ebből érdemi fejlesztést
megvalósítani nem lehet, még a kisebb munkákat is csak a saját tartalékunk terhére
tudjuk elvégeztetni. Az elmúlt évben elfogadott tervben szereplő munkák el lettek
végezve, még a fizetés nem történt meg. Átadta a szót Bárdos Csaba
üzemvezetőnek.
Bárdos Csaba DRV üzemvezető:
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervben 2019. évre a
vízmérő csere került betervezésre, az új indukciós mérővel a kisebb hibákat is ki
lehet majd szűrni. Ezzel a vízmű biztonságos működése a településen biztosított.
Vörösné Weiner Katalin DRV önkormányzati referens:
Tájékoztatott a GFT elfogadásához kapcsolódóan 2018. évtől bevezetett 36.000,- Ft
összegű szolgáltatási díj fizetési kötelezettségről, mely tovább növeli a költségeket.
2018. szeptember 23-től a Magyar Energetikai Hivatalnak fizetendő díj is növekszik,
de a DRV még ezt megelőzően továbbítani fogja az elfogadott terveket.
Mészáros Imola:
A víztisztasággal kapcsolatban felmerülő gondokat jelezte, és érdeklődött, hogy a
vízminőség mérések eredménye elérhető-e.
Bárdos Csaba DRV üzemvezető:
Tájékoztatásul elmondta, hogy a vízminőség ellenőrzése folyamatos, a településen
szolgáltatott víz nagyon jó minőségű. A problémát az elöregedett belső hálózatok
okozhatják tapasztalata szerint.
Marics József polgármester:
Hangsúlyozta, hogy a víz minőségét a DRV Zrt-n kívül az ÁNTSZ is rendszeresen
ellenőrzi, az elemzések a DRV honlapján megtalálhatók. Bakonykútiban sok ritkán
használt ingatlan és vezetékszakaszok, valamint hosszú bekötések vannak
vascsövekkel, ezekben pang a víz.
Halász Attila képviselő:
Érdeklődött, hogy körvezeték létesítésével nem lenne-e kiküszöbölhető ez a
probléma?
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Bárdos Csaba DRV üzemvezető:
Elmondta, hogy általánosságban körvezetékek épültek, de a település jellegéből
adódóan nagyon hosszú bekötő vezeték szakaszok vannak, ott ez nem
megvalósítható. Évente többször átmossák a rendszert, ezt lehet esetleg gyakrabban
végezni.
Marics József polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a tájékoztatást és javasolta a
2019-2033. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2018. (IX.6.) önkormányzati határozata
a DRV_V-401 kódszámú viziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési
terv elfogadásáról
Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-23153-1001-00-14 MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_401 kódszámú, Bakonykúti községi
vízmű megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a
továbbiakban: DRV Zrt.) által a 2019-2033. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési
Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési
Tervben meghatározott, 2019. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től
megrendeli.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
----------------------------------------

3.) Javaslat könyvtárellátási szolgáltatási megállapodás megkötésére - a
polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy már a korábbi években is felmerült a Vörösmarty könyvtárral kötendő
megállapodás megkötése, ez ügyben már 2015. évben személyesen tárgyalt a
könyvtár igazgatójával. Akkor azonban még nem voltak meg sem az anyagi, tárgyi
feltételei, sem pedig a személyi feltétele a könyvtár működésének. Azóta változott a
helyzet, megkezdődött a közösségi ház létrehozása, amely helyet tud adni a
könyvtárnak. A pénzügyi fedezetet biztosító költségvetési támogatás is
megemelkedett, 1.800.000,- Ft-ot kap az önkormányzat, a Vörösmarty könyvtár
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pedig további 600.000,- Ft kiegészítő támogatást erre a célra. A személyi feltétel is
biztosított lesz, mivel Mészáros Imola megfelelő végzettséggel rendelkezik és
előzetesen úgy nyilatkozott, hogy vállalná ezt a munkát. Konkrét feltételekről még
nem egyeztettek, de ami kötelező az a heti 6 óra nyitva tartás és a heti egy óra az
adminisztrációs feladatok végzésére. Ha ehhez hozzáteszünk heti 3 órát a közösségi
házunk működtetésével kapcsolatos feladatok végzésére, akkor napi 2 órás
munkavégzés jön ki. Ez azonban csak egy előzetes gondolkodás, erről nem most kell
döntenünk. Legkorábban 2019. január 1-től jöhetne létre valamilyen formában
munkaviszony Mészáros Imolával, a költségeket pedig, az említett normatívák
figyelembe vételével a 2019. évi költségvetésünkben kell majd biztosítani.
Elmondta továbbá, hogy nem sok mérlegelési lehetősége van a képviselőtestületnek, hiszen a könyvtári szolgáltatás biztosítása kötelező önkormányzati
feladat és az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékes főosztálya már írásban
hívta fel az önkormányzat figyelmét erre a mulasztásra. A Magyar Államkincstár
augusztusi pénzügyi ellenőrzése is ezzel volt összefüggésben. A megállapodás
megkötésének határideje október 15.
Elmondta, hogy az elmúlt hónapban ismét személyes megbeszélést folytatott a
Vörösmarty Mihály könyvtár igazgatójával, megbeszélték a teendőket, és Igazgató
Asszony felajánlotta segítségét a könyvtár berendezésével kapcsolatban, valamint
azt, hogy felkészítik a leendő könyvtárosunkat is a könyvtár megnyitása előtt. Mivel a
sajtó is beszámolt arról, hogy Bakonykútiban a volt kocsmából könyvtár lesz, ezért
már több felajánlás is érkezett a leendő könyvtárunk részére, de az idei normatívából
is költeni kell a könyvtár állomány gyarapítására.
Halász Attila képviselő:
Kérdése, hogy milyen elvek mentén kerül sor a könyvek és folyóiratok beszerzésére.
Véleménye szerint az értékesebb, ritka kiadványok megvásárlását kellene
szorgalmazni.
Marics József polgármester:
Tájékoztatást adott arról, hogy a Vörösmarty Mihály könyvtár szakmai segítsége az
igényfelmérés elkészítésére is kiterjed. Véleménye szerint is a drágább, kortárs
irodalmi műveket kellene beszerezni.
Mészáros Imola:
Megerősítette a Polgármester Úr által elmondottakat, és vázolta elképzelését a
Közösségi ház működtetésével kapcsolatban. Szeretné, ha a település lakossága
összegyűlne itt különböző programok keretében és közben igénybe vennék a
könyvtár szolgáltatásait, hiszen véleménye szerint magában ez a szolgáltatás már
nem életképes.
Horváth István alpolgármester:
Javasolta, hogy legyen a könyvtárban olyan rész is, ahova szabadon lehet bevinni és
cserélni a könyveket. Mesedélutánokat is lehetne tartani a gyerekeknek.
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Marics József polgármester:
Megköszönte a javaslatokat, melyek megvalósítása az elkövetkező időszak feladata
lesz. Kérte a könyvtárellátási szolgáltatási megállapodás elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2018. (IX.6.) önkormányzati határozata
könyvtárellátási szolgáltatási megállapodás megkötésére
Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vörösmarty Mihály
Könyvtárral (8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1., képviseli: Vasné Borsos Beáta
Bíborka igazgató) a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására kötendő megállapodást a
csatolt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő. 2018. október 15.
Felelős: polgármester
---------------------------------------4.) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2018. évi
fordulójához történő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
A Bursa Hungarica ösztöndíjban ez évben egy pályázó részesült, aki folytatja
tanulmányait, ezért javasolja a csatlakozást a következő tanévre is. Egyelőre csak a
csatlakozásról kell dönteni, a pályázat később kerül kiírásra. Javasolja a
csatlakozásról szóló döntés elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2018. (IX.6.) önkormányzati határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való
csatlakozásról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2019. évi fordulójához, és
felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
---------------------------------------7
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5.) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2018. (IX.6.) önkormányzati határozata
a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Marics József polgármester
előző ülés óta eltelt eseményekről szóló tájékoztatóját elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

6.) Egyebek
Horváth István alpolgármester:
Érdeklődött, hogy a településen a fűnyírásra mikor kerül sor?
Marics József polgármester:
Egyeztetett már a vállalkozókkal, a holnapi napon megkezdik a munkát.
Halász Attila képviselő:
Kérdése, hogy az ISZKOM Kft., mint lehetséges vállalkozó megkérdezésre került-e?
Marics József polgármester:
Iszkaszentgyörgy polgármesterével egyeztetett az ISZKOM Kft-vel kapcsolatban, de
a cégnek nagyon sok munkája van helyben és ők is alkalmi munkavállalókkal oldják
meg a dömping munkákat. Nincs szabad kapacitásuk más településen fűnyírásra.
Halász Attila képviselő:
A Betlehemmel kapcsolatban történt-e előrelépés? Hamarosan ideér az adventi
időszak, nehogy kifussunk az időből, határidőt kellene szabni az elkészítésére.
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy többször beszélt a helyi vállalkozókkal, de kevés idejük van a
kérdéssel foglalkozni. Kérte a Képviselő urat, hogy ő is egyeztessen velük az
ügyben.
Mészáros Imola:
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Az elmúlt napok esőzései kapcsán az érintett utcák lakóinak tájékoztatását kérte,
akik aggódnak a patak áradása miatt. Javasolta intézkedési terv elfogadását és
ismertetését, hogy hasonló esetekben tudják, mi a teendő.
Marics József polgármester:
Tájékoztatásul elmondta, hogy a híd a 90-es években készült. Amíg nem volt ott, a
területen sokkal nagyobb károk keletkeztek. Eredetileg egy tó is létesült volna, a
zsilip is elkészült ehhez. Időközben azonban a területen építési telkek kerültek
kialakításra. A zsilipet meg kellett szüntetni, mert feltöltődött iszappal. A 2014-es
áradás után a patakmedre a szakértői javaslatnak megfelelően ki kellett szélesíteni,
így a víz a hidat megkerülve folyik vissza az árokba. A megoldás a mostani
esőzésnél ellátta feladatát, működik a szakértők által javasolt rendszer.
Az érintett lakosság a tudnivalókról tájékoztatva lett, a védekezés irányításáért a
polgármester a felelős, kérte, hogy hozzá forduljanak.
----------------------------------------

Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt,
majd az ülést bezárta.
K. m. f.
Marics József
polgármester

Kovács Edit
jegyző

9

