
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének 2020. július 7-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   képviselő 
Bubla László    képviselő 
Pusztay Krisztián     képviselő 

   
Távolmaradt:   
  Hajdú Csaba    képviselő 
   
Tanácskozási joggal meghívott:  
  Kovács Edit    jegyző 
   
                       

I.  
 

Napirend előtti esemény 
 

Marics József polgármester: 
Köszöntötte a megjelent képviselőket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
tekintettel arra, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 4 az ülésen jelen van, Hajdú 
Csaba elfoglaltsága miatt távol maradt. Tájékoztatott arról, 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.  
Megköszönte a Képviselő-testületnek, a rendőrségnek, védőnőnek, doktornőnek, az 
egészségügyi dolgozóknak a helytállást a veszélyhelyzet alatt.  
 

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2020. (VII.7.) határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 7-i rendes, 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirend: 
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1) Beszámoló Bakonykúti Község közrendjének és közbiztonságának 2019. évi 
helyzetéről – Kovács Zsolt r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány 
előterjesztésében 

2) Tájékoztatás az egészségügyi ellátás helyzetéről – Dr. Rumann Hildegard 
háziorvos és Gál Diána védőnő előterjesztésében 

3) Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadására – a polgármester előterjesztésében 

4) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására – a jegyző 
előterjesztésében 

5) Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának elfogadására – a 
polgármester előterjesztésével 

6) Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről – a 
polgármester előterjesztésében 

7) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb 
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében 

8) Egyebek 
 

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

1) Beszámoló Bakonykúti Község közrendjének és közbiztonságának 2019. 
évi helyzetéről – Kovács Zsolt r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány 
előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Köszöntötte Sebők Gergely századost, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság körzeti 
megbízotti alosztály vezetőjét és átadta részére a szót. 
 
Sebők Gergely százados:  
Kiegészítésként elmondta, hogy Bakonykútit három körzeti megbízott látja el, a csóri 
és a sárkeresztesi körzeti megbízott helyettesíti Hegedüs Pétert.  A járvány helyzet 
alatt a elsősorban a figyelmeztetést választották szankcióul. Szabálysértés nem 
történt a 2019-es évben Bakonykútiban, élhető a település. Ami rongálás történt, az 
majd a következő évi statisztikában fog megjelenni. 
 
Marics József polgármester:  
A rongálás, ami történt egészség ügyi problémával összefüggő dolog, a rendőrség 
és a háziorvos együttműködésben megoldotta ezt a helyzetet. A gyorshajtás 
rendszeres probléma a Guttamási felöl bejövő közúton. Itt azért is veszélyes a 
helyzet, mert nincs járda, az útpadka töredezett, és két szalagkorlát között megy az 
út, a gyalogosoknak nincs hova lehúzódni. Javasolta, hogy ezen a szakaszon 
időnként végezzen sebesség mérést a rendőrség.   
 



 3 

Bubla László képviselő:  
Megköszönte a körzeti megbízott munkáját. Gyorshajtás a gyalogos forgalom miatt 
veszélyes, a buszok sem tartják be a sebességhatárt. Egyetért, kéri a traffipax 
kihelyezését.  
 
Pusztay Krisztián képviselő:  
Véleménye szerint a legnagyobb gondot az átmenő forgalom jelenti, a helyiek tudják, 
hogy a játszótér miatt lassítani kell. 
 
Sebők Gergely százados:  
A legnagyobb forgalom idejéről érdeklődik, a sebesség mérő optimális kihelyezése 
érdekében. 
 
Pusztay Krisztián képviselő:  
Úgy látja, hogy a reggeli és a délutáni órákban nagyobb a forgalom, munkába jövet 
és menet. 
 
Marics József polgármester:  
Megemlítette még, hogy bár nem folyamatos a rendőri jelenlét, de amikor szükség 
van a fellépésre, jelzésre rövid időn belül a helyszínen vannak.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a rendőrség egész éves 
munkáját, kérte a beszámoló elfogadását.  

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2020. (VII.7.) határozata 

a rendőrségi beszámoló elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári 
Rendőrkapitányság Bakonykúti Község közrendjének és közbiztonságának 2019. évi 
helyzetéről szóló beszámolóját elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

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

 
 
2) Tájékoztatás az egészségügyi ellátás helyzetéről – Dr. Rumann Hildegard 

háziorvos és Gál Diána védőnő előterjesztésében 
 

Marics József polgármester:  
Bevezetésként tájékoztatott arról, hogy fogorvosi beszámoló nincs, mivel dr. Kiss 
Attila 2020. március 31-ével felmondott. Jó hír, hogy lesz új fogorvosunk 2020. július 
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15-étől Kincsesbányán majd augusztus 1-től Iszkaszentgyörgyön is megkezdi a 
rendelést. Kincsesbánya biztosítja a szolgálati lakást számára. Átadta a szót dr. 
Rumann Hildegard háziorvosnak. 
 
 
Dr. Rumann Hildegard háziorvos:  
Megköszönte a Képviselő-testületnek a felújítást, az eszközöket és a támogatást. 
 
Marics József polgármester:  
Arról tájékoztatott, hogy a hivatal és orvosi rendelő felújítására benyújtott 
pályázatunkat elfogadták, de tartalék listára tették, ha megkapjuk a támogatást, 
folytatjuk a felújítási munkát. Felvette a kapcsolatot az ISZKOM Kft.-vel, egy 
tisztasági festést mindenképp tervezünk. Kérdéssel fordul a doktornő felé, az e-
recepttel kapcsolatban. 
 
Dr. Rumann Hildegard háziorvos:  
Elmondta, hogy ehhez informatikus segítségére lenne szükség, mivel ő az Országos 
Alapellátási Intézet alkalmazottja, ez bonyolítja a helyzetet, amit az előző 
informatikussal nem sikerült megoldaniuk. 
 
Kovács Edit jegyző:  
Ígéretet tett arra, hogy haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az új informatikussal.  
 
Marics József polgármester:  
Elmondta, hogy a technikai feltételek itt Bakonykútiban adottak az e-recept 
alkalmazásához. 
 
Gál Diána védőnő:  
Megköszönte a felszereléseket, amelyek a tanácsadáshoz beszerzésre kerültek.  
 
Mészáros Imola alpolgármester:  
Arról érdeklődött, hogy a méhnyakrák szűrésre lesz-e lehetőség Bakonykútiban? 
 
Gál Diána védőnő:  
Tájékoztatott arról, hogy a szervezést megkezdtük, de központilag megakadt ennek a 
kivitelezése, a szakmai programmal kapcsolatban nem tudtak segítséget nyújtani. A 
tárgyi feltételek Iszkaszentgyörgyön adottak, ha lesz lehetőség beindítjuk a szűrést. 
 
Mészáros Imola alpolgármester:  
Kérdése, ha lenne Bakonykútiban egy baba-mama klub, akkor a védőnő 
közreműködne-e ebben? 
 
Gál Diána:  
Természetesen, szívesen részt vesz a működésben, segíti a klub munkáját. 
 
Marics József polgármester:  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszönte a doktornő és a 
védőnő munkáját. Szavazásra bocsátott először a háziorvosi majd a védőnői 
munkáról szóló beszámoló elfogadását. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2020. (VII.7.) határozata 

a háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat 2019. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2020. (VII.7.) határozata 

a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

--------------------------------------- 
 
 
3) Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadására – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester:  
A beszámoló kapcsán elmondta, hogy a 2019. december 31-i állapot szerint 11 millió 
forint pénzmaradvány van Bakonykúti Község főszámláján, amely tartalmazza az 5 
millió forintot a temető pályázatra és a művelődésszervező munkabérének második 
félévi részét, valamint a könyvtár pályázat egy részét is.  
 
Mészáros Imola alpolgármester:  
A tárgyi eszközök amortizációjáról szeretne kimutatást. 
 
Kovács Edit jegyző: Az év végén Krápitzné Fischer Edit tud kimutatást adni az 
értékcsökkenésről. 
 
Marics József polgármester:  
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a beszámoló elfogadását. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 

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

 
4) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására – a jegyző 
előterjesztésében 

 
Kovács Edit jegyző:  
Tájékoztatott arról, hogy a hivatal részéről is igyekeztünk takarékosan gazdálkodni. 
Az előirányzatot a két választás költségei miatt kellett módosítani. 
 

Marics József polgármester:  
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2020. (VII.7.) határozata 

az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 
39.509.095,- Ft teljesített bevétellel és 39.113.203,- Ft teljesített kiadással – a csatolt 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: 2020. július 18. 
Felelős: jegyző 
 

--------------------------------------- 
 
 
5) Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának elfogadására – a 

polgármester előterjesztésével 
 
Marics József polgármester:  
Úgy gondolja, hogy egészen más lesz ez az időszak, mint a korábbi. Nem tudjuk 
még pontosan, hogy milyen hatással lesz a gazdaságra a járványügyi helyzet. A 
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gépjárműadó elvonás, az iparűzési adó átalakítása, csökkenti az önkormányzatok 
bevételét, a működőképességünk biztosított, de a szabad mozgásunk jelentősen 
lecsökkent. 
A vízművünk működését biztosítani kell, ezért erre tartalékolni kell. Át kell 
gondolnunk az adóztatást, idegenforgalmi adó és a földadó bevezetése is 
felmerülhet. A magánszemélyek kommunális adója összegének emelését nem 
javasolja. Iparűzési adó emelése jöhet még szóba, jelenleg 1,5 %, ezt 2 % - ra 
emelhetjük. Fejleszteni csak pályázatok útján tudunk, elsősorban a Magyar Falu 
Programba tudunk pályázni.  
 
Mészáros Imola alpolgármester:  
A vízmű a legfontosabb. Az új adók bevezetését támogatja. 
 
Bubla László képviselő:  
Véleménye szerint tartalékképzést kellene elindítani a vízművünk megóvása és 
újítása érdekében. A pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatni kell a lakosságot az 
átláthatóság érdekében.  
 
Marics József polgármester:  
A vízműre sajnos csak az adóbevételekből tudunk céltartalékot képezni.  
 
Pusztay Krisztián képviselő:  
Ha új adót vezetünk be, azt meg kell indokolni. Egyet ért a céltartalék képzésével. 
 
Mészáros Imola alpolgármester:  
A céltartalékunkat kifelé kommunikálni kell. 
 
Marics József polgármester:  
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a gazdasági program 
elfogadását. 
 

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2020. (VII.7.) határozata 

az  önkormányzat gazdasági programjának elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020-2024. 
évekre szóló gazdasági programját a csatolt előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

--------------------------------------- 
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6) Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről – 
a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester:  
Emlékeztetett arra, hogy a veszélyhelyzet idején hozott döntéseket, előterjesztéseket 
folyamatosan egyeztette a képviselőkkel, de jogszabályi kötelezettség azok 
ismertetése a képviselő-testülettel. Kérte a tájékoztató elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2020. (VII.7.) határozata 

a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztató 
elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet alatt a 
Képviselő-testület hatáskörében hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót 
tudomásul vette. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

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

 
 

7) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb 
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester:  
Arról tájékoztatott, hogy minden pályázattal kapcsolatosan be van nyújtva az 
elszámolás. A közösségi ház kifizetése megtörtént. A művelődésszervező munkabér 
pályázatának eredményére még várunk. Társulási ülésen döntöttünk arról, hogy a 
szociális intézmény dolgozóinak a veszélyhelyzet alatt végzett munkájukért bruttó 
100.000 forint jutalmat adunk, amelyhez Zámoly és Pátka hozzájárulása bizonytalan. 
Így várhatóan Bakonykútira 11.500 forintnál valamivel nagyobb összegű költség 
hárul. 
Október végéig itt lesz a lőtéren egy amerikai század fog gyakorlatot végrehajtani, de 
Bakonykútitól távolabb, Újmajor és Hajmáskér térségében, így Bakonykútit  
különösebben  nem érinti. 
 
Mészáros Imola alpolgármester:  
Hangsúlyozta, hogy a művelődésszervező esetében 4 órás munkabérre adtunk be 
pályázatot. Telefonhoz sim kártyát szeretne, valamint irodai eszközöket vásárolni, 
amelyek be vannak tervezve a költségvetésbe.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2020. (VII.7.) 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 

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

 
8) Egyebek 
 

Marics József polgármester:  
Arról tájékoztatta a képviselőket, hogy az Iszkom Kft-től kért egy tisztasági festést a 
hátsó nagyteremre, valamint azt, hogy tárják fel a szennyvízvezeték épületen kívüli 
részét, mert valahol elszivárog a szennyvíz. Karbantartási címen erre van pénz a 
költségvetésben. A játszótéren felmérték a játékok állapotát, javításukra árajánlatot 
kért. A falu végén található remete szobornak is romlik az állapota, ezt szintén meg 
kell vizsgálni.  
 
Mészáros Imola képviselő:  
Falunap szervezésével kapcsolatban felsorolja a lehetséges programokat. A 
programok nagyban függenek a munkabéres pályázattól elbírálásától. A rendezvény 
2020. augusztus 15-én kerül megszervezésre. A falunap a 15 órai ünnepi szentmise 
után kezdődik. 
 
Marics József polgármester:  
Emlékeztett arra, ha nem nyer a pályázat, akkor 450.000 forint a keret az egész évi 
rendezvényre az idei költségvetésben. Megjelent a kistelepülések kulturális 
rendezvényeinek támogatására egy pályázati lehetőség, amelyet javasolt, hogy 
mindenképp pályázzunk meg.  
 

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

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

K. m. f. 
 
 
 

 Marics József Kovács Edit 
 polgármester jegyző 


