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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 2án megtartott nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:

Marics József
Horváth István
Hajdú Csaba
Halász Attila
Kaufmann Jenő Antalné

polgármester
alpolgármester
képviselő (később érkezett)
képviselő
képviselő

Távol maradt:
Tanácskozási joggal:
Kovács Edit
Sebők Gergely százados

jegyző
Székesfehérvári
Rendőrkapitányság

Marics József polgármester:
Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Külön köszöntötte Sebők Gergely századost a
Megállapította, hogy a
Székesfehérvári Rendőrkapitányság képviseletében.
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, 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
36/2019. (VII.2.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 2-i nyilvános
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1) Beszámoló Bakonykúti Község közrendjének és közbiztonságának 2018. évi
helyzetéről – Kovács Zsolt r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány
előterjesztésében
2) Javaslat a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi
beszámolójának elfogadására – a polgármester előterjesztésében
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3) Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítására – a polgármester előterjesztésében
4) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
5) Egyebek
----------------------------------------------------------Napirendek tárgyalása
1) Beszámoló Bakonykúti Község közrendjének és közbiztonságának 2018.
évi helyzetéről – Kovács Zsolt r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Rendőrkapitány Úr szokásos éves beszámolóját kapta kézhez a testület, amelyből
megállapítható, hogy Bakonykútiban továbbra is jó a közbiztonság, mivel csak
egyetlen bűncselekmény történt az elmúlt évben. Átadta a szót Sebők János
századosnak.
Sebők János százados:
Ismertette a beszámoló felépítését, mely bűnügyi, közbiztonsági és összegzés
részből áll. Az országos adatok figyelembevételével készülnek el a településekre
lebontott beszámolók. Az egyetlen bűncselekmény egy családon belüli vitából
adódott, mely súlyos testi sértéssel végződött. A körzeti megbízottakkal kapcsolatban
tájékoztatott, hogy Hegedűs Péter ugyan a helyi körzeti megbízott, de Bakonykúti,
Moha, Iszkaszentgyörgy és Csór tartozik egy csoportba, ahol összesen 3 fő lát el
körzeti megbízotti feladatokat, valamelyikük mindig elérhető.
Érdeklődött arról, hogy van-e olyan helyi probléma, amire a Kapitányság részéről
kiemelten kellene figyelni.
Marics József polgármester:
Megköszönte a beszámolót, a rendőrség munkáját. Valóban találkozunk a környező
települések rendőreivel is, a kapcsolat folyamatos. Sajnálattal állapította meg, hogy a
személyi állomány gyakran cserélődik. A rendőri jelenlét megfelelő a településen, a
bűnügyi helyzet nem indokolja a gyakoribb jelenlétet. Fontos megemlíteni azonban,
hogy jelzés esetén minden esetben azonnal a helyszínen voltak és segítettek a
felmerült problémák megoldásában, amelyek megelőző jellegűek voltak.
Megállapította, hogy Hajdú Csaba képviselő az ülésre megérkezett, a
Képviselő-testület létszáma 5 fő.
A játszótér melletti területen gondot jelent a gyalogos közlekedés, mivel nincs járda,
a 40-es sebességkorlátozást nem tartják be. Ez egy neuralgikus pont, gyakran a
súlykorlátozás ellenére fával megrakott teherautók száguldanak át ezen a részen,
ami rendkívül veszélyes. Ezen szabálysértők esetében kérné a rendőrség hathatós
segítségét. Átadta a szót a képviselőknek.
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Halász Attila képviselő:
Javasolta egy kamerarendszer felszerelését, amely sebességmérésre ugyan nem
alkalmas, de az átmenő forgalom ellenőrzésére igen, és visszatartó erő lenne.
Marics József polgármester:
Emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat 4 évvel ezelőtt már pályázott
kamerarendszer kiépítésére, de éppen a bűnügyi helyzetre hivatkozással nem nyert
támogatást. A pályázatban 3 kamera volt tervezve rendszámfelismerővel együtt, ez
az anyag később is felhasználható.
Sebők János százados:
Javasolta, hogy újabb pályázati lehetőség esetén a bűnügyi szempontok mellett a
közlekedési szempontokat is ki kell emelni, úgy talán nagyobb támogatást kap az
elképzelés.
Marics József polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a Rendőrkapitányság
munkáját, és szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2019. (VII.2.) önkormányzati határozata
a rendőrségi beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári
Rendőrkapitányság Bakonykúti Község közrendjének és közbiztonságának 2018. évi
helyzetéről szóló beszámolóját elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

2) Javaslat a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi
beszámolójának elfogadására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
A beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy minden évben kötelező tárgyalni,
szerencsére semmi jelentős esemény nem történt a településen. Javasolta a
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2019. (VII.2.) önkormányzati határozata
a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Székesfehérvári Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2018-ban végzett tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
----------------------------------------------------------3) Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, mely szerint a Duna-Tisza közében lévő
települések egy másik társulásba lépnek át jogszabályi változások miatt. Egyelőre
véleményezni kell a javaslatot, az elfogadásra 2019. szeptember 30-ig kerül majd
sor.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2019. (VII.2.) önkormányzati határozata
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosításának tervezetét véleményezte, az abban foglaltakkal kapcsolatban
észrevételt nem kíván tenni.
Határidő: 2019. július 13.
Felelős: polgármester
----------------------------------------------------------4) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
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Marics József polgármester:
A Közösségi Házzal kapcsolatban beszámoló óta megtörtént a műszaki átadás, két
apróbb hiányossággal. Az egyik az elektromos csatlakozással kapcsolatos, amely
egyelőre ideiglenes, de az E-On-tól megrendelésre került a földkábeles csatlakozás,
a hely elő van készítve. A másik a bejáratnál lévő magas küszöb, ami akadálymentes
bejárattal együtt fog elkészülni a kivitelező felajánlásában, ennek külön költsége nem
lesz. Egy 1,7 millió forintos kivitelezői számla vár még kifizetésre, melynek a
teljesítési határideje 2019. július 31. Ezen kívül az előző számla Áfa tartalmát kell
elutalnunk, ez összességében 4,7 millió forintos kötelezettség. Jelenleg 3 millió
forintos kifizetési kérelmünk vár teljesítésre, a számlán is van 2 millió forint. A
konzorciumi partnercsere jóváhagyása megtörtént, az új támogatói okirat azonban
még nem készült el. Az előlegigénylést is elkészítettük, melyet a konzorciumi
partnernek is alá kell írnia, ezt csütörtökön tudjuk benyújtani.
Az előlegigénylési és kimentési kérelem elő van készítve, de várjuk az új támogatói
okiratot, melyben már az új konzorciumi partner szerepel, legkésőbb a jövő héten
mindenképpen be fogjuk nyújtani még a befejezési határidő előtt. 7,5 millió forintot
kell még előlegként megkapnunk.
Elmondta, hogy a héten megjelent egy pályázat könyvtári eszközbeszerzésre a
Vörösmarty Könyvtáron keresztül. Ebből a pályázatból a könyvtárt be tudnánk
bútorozni, a szükséges eszközöket megvásárolni.
A Magyar Falu Programban az orvosi eszközök beszerzésére adtuk be a támogatási
igényt, hiánypótlás ott is volt, már teljesítettük.
Megkérdezte, hogy a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek
kérdése. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a beszámoló
elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2019. (VII.2.) önkormányzati határozata
a polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
----------------------------------------------------------5) Egyebek
a.) A Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elfogadása
Marics József polgármester:
Néhány szóval ismertette a SECAP akciótervet és annak fontosságát. A jövőben az
EU-s pályázatok beadásának feltétele, hogy a település rendelkezzen klíma
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stratégiai akciótervvel. A Bakonyért Egyesület ezt elkészíttette az Fejér megyei
településeire is, így Bakonykúti is rendelkezik a SECAP-al. Kiemelte az akciótervben
szereplő villámárvizekre vonatkozó megállapításokat.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2019. (VII.2.) önkormányzati határozata
a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A Bakonyért” V.A. Egyesület
által elkészített és a településre vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv
(SECAP) 2019-2030 dokumentumot áttekintette és elfogadta. A Képviselő-testület
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a dokumentumnak a Polgármesterek
Klíma- és Energiaügyi Szövetségének (Covenant of Mayors for Climate and Energy)
honlapjára történő feltöltéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
----------------------------------------------------------b.) Hivatali laptop megvásárlása
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy az őszi helyhatósági választásokon már nem indul polgármester
jelöltként, de a használatába adott laptopot szeretné megvásárolni, amennyiben erre
mód van. Ennek lebonyolításához a közös hivatal segítségét fogja kérni.
----------------------------------------------------------Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte az ülésen
való részvételt, majd az ülést bezárta.
K. m. f.
Marics József
polgármester

Kovács Edit
jegyző
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