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  Bárdos Csaba    DRV Zrt. 
                       
 
 

I.  
 

Napirend előtti esemény 
 

Marics József polgármester: 
Köszöntötte az ülésen megjelent Törő Gábor országgyűlési képviselőt, a DRV Zrt. 
képviselőit, a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
tekintettel arra, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 4 az ülésen jelen van, 
Pusztay Krisztián kimentését kérte. 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.  
 

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2020. (IX.18.) határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. szeptember 18-i 
rendes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirend: 
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1) Javaslat a Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv, Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv elfogadására – a polgármester 
előterjesztésében  

2) Javaslat a 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására – a polgármester 
előterjesztésében 

3) Tájékoztató a helyi környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében 
4) Javaslat a Vörösmarty Mihály Könyvtárnak a Könyvtárellátási Szolgáltatási 

Rendszerben 2019. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására – Buriánné Tarró Edit Erzsébet igazgató előterjesztésében 

5) Javaslat a közművelődésről szóló rendelet elfogadására – a jegyző 
előterjesztésében 

6) Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítására - a jegyző 
előterjesztésében 

7) Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2021. évi fordulójához 
történő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében 

8) Javaslat a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozás 
támogatására – a polgármester előterjesztésében 

9) Javaslat a 2020. július 9-i ülésen hozott döntések megerősítésére – a 
polgármester és a jegyző előterjesztésében 

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

11) Egyebek 
 

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

1) Javaslat a Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv, Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv elfogadására – a polgármester 
előterjesztésében  

 
Marics József polgármester:  
Tájékoztatta a képviselő testületet a település rendezési eszközök felülvizsgálatának 
folyamatáról, elmondta, hogy ez a folyamat Települési Arculati Kézikönyv 
megalkotásával és elfogadásával kezdődött. A munka a partnerségi egyeztetés 
követelményei szerint a lakosság és a szakhatóságok bevonásával történt. A 
járványhelyzet miatt ez évben már nem lehetett megtartani a lakossági fórumot a 
korábban megszokott módon, de ennek ellenére a lakosság a rendelkezésre álló 
elektronikus eszközök útján véleményt tudott mondani a tervezett szabályozásról. A 
lakkosság egyöntetű véleménye az volt, hogy az elfogadandó település rendezési 
eszközök továbbra is biztosítsák a település jelenlegi arculatának, hangulatának 
megőrzését, óvja meg mindazon természeti és építészeti értékeket, amiért vonzó ez 
a település. Továbbá elmondta, hogy a beérkezett vélemények, észrevételek és 
kérdések alapvetően egy változtatást érintettek, ez pedig a Szabadság u. nyugati 
oldala korábbi szabályozásának megváltoztatása, illetve a Petőfi u. szintén nyugati 
oldalának beépítésre szánt területté változtatása. Tájékoztatás a szerint ezzel 
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kapcsolatban inkább kérdések fogalmazódtak meg mivel nem mindenki látta át a 
változtatás lényegét. Elmondta, hogy a kérdést feltevőknek megadta a válaszokat, de 
a képviselő testület előtt is kivetített térképen ismerteti a változtatás lényegét. 
Javasolta a beterjesztett települési rendezési eszközökkel kapcsolatos határozatok, 
rendelet elfogadását. 
 
Bodó Beáta Fehér Vártervező Kft. képviseletében: 
Ismertette a településrendezési eszközök felülvizsgálatának folyamatát, részletezte, 
hogy miről kell ma döntenie a képviselő testületnek. El kell fogadni a 
településfejlesztési koncepciót, a település szerkezeti tervet, annak leírását, amely 
tartalmazza mindazon korlátozásokat, amelyek érvényesek Bakonykúti település 
közigazgatási területén. Majd el kell fogadni a helyi építési szabályzatot, amely 
biztosítja azt, hogy megmaradjon Bakonykúti olyannak, amilyen, megmaradjon a 
jelenlegi falusias jellege. A szükséges egyeztetések lezajlottak, az államigazgatási 
szervek az irányt jónak tartották, az észrevételeik bedolgozásra kerültek. 
Megkérdezte, hogy a tervezetekkel van-e valakinek észrevétele, véleménye.  
  
Marics József polgármester:  
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a képviselők szavazatát először a 
településfejlesztési koncepció elfogadásáról. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2020. (IX.18.) határozata 

Bakonykúti településfejlesztési koncepció elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A § (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében megtárgyalta a Fehér Vártervező Kft által előkészített és a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. §-a szerint 
véleményezett Bakonykúti településfejlesztési koncepcióját, melyet az előterjesztés 
szerinti tartalommal jóváhagy. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Marics József polgármester:  
Szavazásra bocsátotta a Településszerkezeti terv elfogadására vonatkozó 
előterjesztést.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2020. (IX.18.) határozata 
Bakonykúti teljes területére vonatkozó új Településszerkezeti Terv 

elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 
1997. évi LXXVIII. (Étv) 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Bakonykúti közigazgatási területére az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület  az Étv 9/B § (2) bekezdés a) pontja alapján a település 

teljes közigazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti tervet az alábbi 
mellékleteként  fogadja el: 
1. melléklet: Településszerkezeti tervet M=1:10000 léptékű tervlappal 
2. melléklet: Településszerkezeti terv leírása  
3. melléklet: Változások 
4. melléklet: A település területi mérlege 
5. melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása 
6. melléklet: A biológiai aktivitásérték számítás eredménye 

2. A Településszerkezeti terv 2020. november 1-jén lép hatályba 
3. A Képviselő-testület a Bakonykúti településszerkezeti tervének megállapításáról 
szóló 50/2004. (VI.28.) B.Önk. sz. határozatot visszavonja. 
 
Határidő: 2020. november 1. 
Felelős: polgármester  
 
 
 
Marics József polgármester:  
Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért a Helyi Építési Szabályzatban foglaltakkal, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 
 

--------------------------------------- 
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2) Javaslat a 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására – a 

polgármester előterjesztésében 
 

Marics József polgármester:  
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a vízi közmű törvény értelmében a vízmű 
tulajdonosának, így az Önkormányzatnak minden évben el kell készíteni a vízmű 
tizenöt éves Gördülő Fejlesztési Tervét, amelyet az Energia Hivatal fog jóváhagyni. 
Ebbe a tervbe azonban csak olyan karbantartásokat, pótlásokat és felújításokat lehet 
betervezni, amelyre az önkormányzatnak pénzügyi fedezete is van. Sajnos évente 
mindössze 200.000 forint az a bevétel, amely a vízmű eszközhasználati díjából 
befolyik az önkormányzatnak, ez az összeg pedig szinte semmire sem elegendő. A 
jelenlegi tervezetben szereplő munkákat is csak úgy tudja az önkormányzat 
biztosítani, ha azt saját bevételéből vagy tartalékából kiegészíti. Az elöregedett 
állapotban lévő vízmű rendszer egy átfogó felújítást igényelne, továbbá 
elengedhetetlen lenne egy 100 m3-es hidroglóbusz megépítése, annak érdekében, 
hogy biztonságos legyen az ivóvíz ellátás és elegendő tűzi víz legyen a településen. 
A hidroglóbusz költsége mintegy 130 millió forint lenne az elöregedett és az 
egészségre is káros azbeszt csővezeték cseréje további 70 millió forintos költséget 
jelentene. Ezt az önkormányzat saját forrásból nem tudja biztosítani, ezt a problémát 
csak kormányzati segítséggel lehet megoldani. Elegendő pénzügyi fedezet 
hiányában javasolta, hogy a beterjesztett tervjavaslatot fogadja el a képviselő 
testület, de a továbbiakban tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a fennálló 
probléma kormányzati segítséggel és valamilyen pályázat útján megoldódjon.  
 
Bárdos Csaba, DRV Zrt. Velencei üzemigazgatóság, igazgató:  
Megerősítette, hogy a polgármester úr által felvetett problémák valósak. A 
településen 1200 méter azbeszt csővezeték van, amelynek kiváltása indokolt. A kettő 
darab 2.5 m3-es tartály az nem elegendő, ha megnyitunk egy tűzcsapot, egy perc 
alatt leáll a vízszolgáltatás a településen. A megoldás egy 100 m3-es hidroglóbusz 
lenne, amelynek költsége 130 millió forint, de ez még mindig olcsóbb, minta 
Guttamásinál csatlakoznánk a regionális vezetékre. Véleménye szerint ezt a 
problémát segítség nélkül nem lehet megoldani. Elmondta, hogy az elmúlt években 
az önkormányzat elvégeztette mindazon munkákat, amelyek a biztonságos ivóvíz 
szolgáltatás érdekében szükségesek voltak, sokszor erején felül is vállalta a 
karbantartásokat és beruházásokat.   
 
Törő Gábor országgyűlési képviselő:  
Képviselő úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elkövetkezendő európai uniós 
fejlesztési időszakban jelentős pénzeszközök fognak beérkezni az országba. 
Kormányzati szándék van arra, hogy a beérkező források egy jelentős része a vidék 
fejlesztésére fordítódjon. Már napjainkban is hatalmas fejlesztések indulnak meg 
vidéken, a falvakban. Minden település vízellátásának megoldására lesznek források, 
valamint az E.ON légkábeleinek kiváltására is. Arra is van elképzelés és szándék, 
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hogy ezen belül felújításra kerüljön az elavult vízi közmű rendszer, külön forrást 
terveznek biztosítani az azbeszt csővezeték cseréjére. Így minden remény megvan 
arra, hogy a következő fejlesztési időszakban Bakonykúti problémája is megoldódjon, 
és a biztonságos vízellátás érdekében megvalósuljon az a beruházás, amelyet az 
önkormányzat és a DRV is szükségesnek tart. Végezetül képviselő úr elmondta, 
hogy más programja miatt az ülésről távoznia kell és további jó munkát kívánt. 
 
Marics József polgármester:  
Megköszönte képviselő úrnak, hogy az ünnep után a munkában is a bakonykútiakkal 
tartott, külön köszönetet mondott azért a támogatásért, amelyet a Magyar Falu 
Program keretében nyújtott Bakonykútinak.  
Szavazásra bocsátotta a gördülő fejlesztési terv elfogadására vonatkozó javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2020. (IX.18.) határozata 

a DRV_V-401 kódszámú viziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési 
terv elfogadásáról 

 
Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-23153-1-
001-00-14 MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_401 kódszámú, Bakonykúti községi 
vízmű megnevezésű vízi közmű ellátásért felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a 
továbbiakban: DRV Zrt.) által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési 
Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési 
Tervben meghatározott, 2021. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től 
megrendeli. 
 
Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen 
nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles 
eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő 
fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett 
módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel. 
 
Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
  
Határidő: 2020.09.20. 
Felelős: polgármester 

 
--------------------------------------- 
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3) Tájékoztató a helyi környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester:  
Emléketetett arra, hogy minden évben be kell számolni a helyi környezet állapotáról. 
Elmondta, hogy egy év alatt általában nem szokott lényeges változás beállni a 
környezet állapotában, most azonban mégis volt egy olyan szemmel látható változás, 
amellyel kapcsolatban több lakossági bejelentés is érkezett az önkormányzathoz. 
Tapasztalhattuk, hogy a patakunkban, amelyet teleülés melletti forrás táplál, a nyár 
közepe óta nincs víz, teljesen kiszáradt. Ennek alapvető oka, amely az 
előterjesztésben is le van írva, hogy a szárazság következtében és a forrás 
vízhozamának jelentős csökkenése miatt nincs víz a patakban, ilyen jelenség az 
elmúlt évtizedekben már több alkalommal előfordult. Ezért is jelölik a térképeken 
ideiglenes vízfolyásként ezt a patakot. Ugyanakkor azt is tapasztalhatjuk, hogy egy 
kedvezőtlen külső beavatkozás is történt a forrás környékén. Egy, a patakkal 
szomszédos földtulajdonos korábban egy engedély nélküli torlaszt épített a forrás 
elé, amelyet a katasztrófavédelem felszólítására szüntetett meg. A forrás alacsony 
vízhozama miatt azonban a torlasz maradványán sem tud tovább folyni a víz. Ez a 
földtulajdonos önhatalmúlag a védett forrást huzalkerítéssel elkerítette, amely így a 
vadon élő állatok vízhez való hozzájutását is akadályozza. Ráadásul ezzel a 
kerítéssel és egyéb akadályok kihelyezésével az önkormányzat tulajdonában lévő 
külterületi utat is elzárta. Kérte a jegyző asszonyt, hogy ennek a jogellenes helyzet 
megszűntetése érdekében tegye meg a szükséges lépéseket az illetékes hatóságok 
felé. 
 
Bubla László képviselő:  
Indokoltnak tartja, hogy az önkormányzati területek elzárása megszűntetésre 
kerüljön, ennek érdekében javasolja, hogy a szomszédos földtulajdonosokkal is 
kerüljön sor egyeztetésre.  
 
Marics József polgármester:  
Válaszában elmondta, hogy már egyeztetett a Bakony Kft. tulajdonosával, aki arról 
tájékoztatta, hogy a területileg illetékes vadásztársaság az engedély nélkül 
kihelyezett kerítések ügyében bejelentést tett a kormányhivatalhoz.  
 
Bubla László képviselő:   
Fontosnak tartja továbbá, hogy a patakmeder kotrása is megtörténjen, mivel a 
felhalmozódott iszap miatt a patakmeder nem lesz képes elvezetni a vizet egy 
jelentős esőzés esetén.  
 
Marics József polgármester:  
Egyetértett a javaslattal, de ezt a munkát már csak tavasszal javasolja elvégezni, 
mivel az őszi-téli időszakban már nem várható villámárvíz, ugyanakkor az őszi 
esőzések következtében a szántóföldről tavaszig még sok üledék fog kerülni a 
patakmederbe. A 2021. évi költségvetésben ennek költségét tervezni kell, és 2021. 
év tavaszán el kell végezni a munkát. 
 
Mészáros Imola alpolgármester:  
Felvetette, hogy az a lezárt út a Forrás utca folytatása és többüknek az a félelme, 
hogy amennyiben az út megnyitásra kerül, akkor ott megnő a forgalom, arra fognak 
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járni a vadászok és a kék túrások, ezért nem biztos, hogy szerencsés megnyitni azt 
az utat. 
 
Kovács Edit jegyző:  
Az ingatlan nyilvántartás szerint az utat a közlekedési hatóság engedélye nélkül nem 
lehet lezárni, azt hogy most le van zárva, jogellenes. 
 
Marics József polgármester:  
Rámutatott, hogy nem megnyitni fogjuk az utat, hanem egy jogellenes helyzetet 
szüntetünk meg. Ha az ott levő forgalommal ezt követően valakinek gondja lesz, 
kérte, hogy jelezze. 
A beszámolóval kapcsolatban még egy dologra hívta fel a figyelmet, hogy 2021. 
január 1-től tilos lesz az avar és a kerti hulladék égetése. Jelenleg is sok zöldhulladék 
halmozódik fel a lakosságnál és az sem jelent megoldást, hogy a Depónia kötegelve 
vagy zsákban elszállítja a zöldhulladékot. Egyrészt kedvező lesz, hogy az új 
szabályozás miatt csökken a levegő szennyezettsége, de a zöldhulladék elhelyezése 
megoldatlan problémát fog okozni a lakosságnak.  
 
Hajdú Csaba képviselő:  
Javasolta, hogy erre valamilyen megoldást kellene találni, például, biztosítani az 
ágdarálás lehetőségét.  
 
Marics József polgármester:  
Elmondta, hogy ez jelenleg is megoldható, de jelentős a költsége, 14.000 forint + áfa 
az óránkénti költsége és a darálék elhelyezése is gondot jelent. 
 
Mivel egyébkérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 
tájékoztató elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2020. (IX.18.) határozata 

a környezet állapotáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet állapotáról szóló 
tájékoztatót a csatolt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

--------------------------------------- 
  
 
4) Javaslat a Vörösmarty Mihály Könyvtárnak a Könyvtárellátási Szolgáltatási 

Rendszerben 2019. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására – Buriánné Tarró Edit Erzsébet igazgató előterjesztésében 
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Marics József polgármester:  
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Buriánné Tarró Edit Erzsébet igazgató 
jelezte, hogy Bakonykútiban a könyvtárral minden rendben van, és nem kívánnak az 
ülésen személyesen részt venni. Megköszönte Mészáros Imola művelődésszervező 
munkáját.  
 
Mészáros Imola alpolgármester:  
Felhívta a figyelmet arra, hogy jelentős összeg az, amit könyvbeszerzésre kell 
fordítanunk, ez évben 180.000 forint jövőre már 227.000 forint lesz, és még a 
Vörösmarty Könyvtár is szerez be részünkre könyveket. Javasolta, hogy ezekből 
lehetne ajándékba is adni a lakosságnak. Akár úgy, hogy azokat leselejtezzük. 
 
Marics József polgármester:  
Válaszában elmondta, hogy a selejtezésnek is vannak szabályai, ezért nem 
javasolta az újonnan beszerzett könyvek ajándékozását. 
 
Kérte a képviselőket, hogy amennyiben elfogadják a beszámolót, kézfelemeléssel 
jelezzék. 
 
 

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2020. (IX.18.) határozata 

a Vörösmarty Mihály Könyvtár szakmai beszámolójának elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vörösmarty Mihály 
Könyvtárnak a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerben 2019. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

--------------------------------------- 
 
5) Javaslat a közművelődésről szóló rendelet elfogadására – a jegyző 

előterjesztésében 
 
Kovács Edit jegyző:  
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a rendelet megalkotása során többször 
egyeztetésre került sor a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei igazgatójával és 
Mészáros Imola művelődésszervezővel. Ennek eredményeként egy egyszerűsített 
rendelet tervezet készült, mivel a szakmai javaslatok sok helyen átvették volna a 
központi szabályozást. Ő elsősorban jogszabály szerkesztési szempontból nézte át 
a rendeletet. Elmondta továbbá, hogy a rendeletnek nem a melléklete szabályozná a 
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közösségi ház használati szabályzatát, hanem a rendelet függeléke tartalmazza ezt. 
Ennek az előnye, hogy változtatás esetén nem kell rendeletet módosítani. 
 
Mészáros Imola alpolgármester:  
A rendelet szerint csak a kötelező minimum feladatot vállalatuk. Természetesen, ha 
lesz rá lehetőségünk, akkor több feladatot is teljesítünk. De így csak a kötelező 
vállalt feladatellátás kérhető számon rajtunk. 
 
Marics József polgármester:  
Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelete 
a helyi közművelődésről 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 

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

 
6) Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítására - a 

jegyző előterjesztésében 
 
Kovács Edit jegyző:  
Elmondta, hogy a vagyon rendeletnek egyezni kell a Földhivatali nyilvántartással, 
valamint az ASP-ben szereplő nyilvántartással is. A jelenlegi vagyonrendelet 
mellékletében szereplő nyilvántartás nem mindenben egyezik a Földhivatali 
nyilvántartással, és az ASP-ben is vannak eltérések. Ezért kellett a vagyonrendelet 
mellékletét átdolgozni és pontosítani. Az, hogy mi a forgalomképes és mi a 
forgalomképtelen vagyontárgy, azt alapvetően a jogszabályok határozzák meg. 
Néhány esetben polgármester úrral egyeztetve kerültek a vagyontárgyak 
besorolásra, de alapvetően a jogszabályi követelmények szerint.  
 
Marics József polgármester:  
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a vagyontárgyak, forgalomképes, 
korlátozottan forgalom képes és forgalomképtelen besorolása a jogszabály szerint 
történt, de nincs napirenden a forgalom képes kategóriába sorolt vagyontárgyak 
értékesítése sem.  Példának említette: hogy a vízmű melletti terület is forgalomképes 
kategóriába van sorolva, de ha az értékesítve lenne, akkor a vízmű 
megközelíthetetlen lenne. Javasolta a rendlelet elfogadását. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról szóló 3/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 

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

 
7) Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2021. évi 

fordulójához történő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében 
 

Marics József polgármester:  
Emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat a korábbi években is csatlakozott ehhez a 
pályázathoz, az ez évi szabályok is az előző évekhez hasonlóak, maximum 5.000 
forintig az állam is megduplázza az általunk biztosított támogatást. Az idei évben két 
pályázó várható, ezért 100.000,- Ft-ot kell elkülöníteni erre a célra. A pályázók 10 
hónapon át kapják a támogatást, a szorgalmi időszakban.  
Szavazásra bocsátotta a csatlakozást és a pályázat kiírását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2020. (IX.18.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való 
csatlakozásról  

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2021. évi fordulójához, és 
felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására.  
 
A Képviselő-testület pályázati eljárással összefüggő feladatok ellátására a jegyzőt 
felkéri. 
A pályázatok elbírálását a képviselő-testület végzi el és hozza meg a döntést. 
A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében 100 ezer forintot biztosít a 
pályázati önrész fedezetére. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet 
előkészítése során fentieket vegye figyelembe.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

--------------------------------------- 
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8) Javaslat a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 
csatlakozás támogatására – a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester:  
Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, mely szerint Esztergom és Pusztavám 
települések csatlakozni kívánnak a KDV Önkormányzati Hulladékgazdálkodási 
társuláshoz. Javasolta, hogy támogassa a két település csatlakozását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2020. (IX.18.) határozata 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
csatlakozási szándék elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékról szóló 
előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
 
1./ Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
Esztergom Város Önkormányzata és Pusztavám Község Önkormányzata 2021. 
január 1. napjával a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társuláshoz történő csatlakozásához. 
 
2./Tekintettel arra, hogy a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer létesítését 
szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a 
tenderdokumentációk készítésével kapcsolatosan a Társulásnak kiadása nem volt, 
ezen költségeket a projekt Támogatási Szerződése alapján a Támogató finanszírozta 
és finanszírozza, továbbá az újonnan csatlakozók a jelenleg kivitelezés alatt álló 
hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésből kimaradnak, utólagos csatlakozásra 
lehetőség nincs, a Képviselő-testület nem javasolja az újonnan csatlakozó 
Esztergom Város Önkormányzatára a működési hozzájárulás visszamenőleges 
hatállyal történő megfizetési kötelezettségének előírását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

--------------------------------------- 
 
9) Javaslat a 2020. július 9-i ülésen hozott döntések megerősítésére – a 

polgármester és a jegyző előterjesztésében 
 

Kovács Edit jegyző:  
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előző ülésen elfogadott határozatokban 
dátum elírás történt, 9-e helyett 7-i dátum szerepelt. A kormányhivatal szerint ezt az 
elírást csak a határozatok megerősítésével lehet korrigálni, ezért kérte, hogy az előző 
ülésen elfogadott határozatokat, amelyeket felsorolt, ismételten fogadja el a 
képviselő-testület. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2020. (IX.18.) határozata 

a 2020. július 9-i ülésen hozott határozatok megerősítéséről 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonykúti Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 2020. július 9-i ülésen hozott 
határozatok számozása a jegyzőkönyvben elírásra került, azok számozását kijavítva, 
a döntéseket jelen határozatával megerősíti. 
 
  

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2020. (VII.9.) 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 

 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2020. (VII.9.) 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 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2020. (VII.9.) 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 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2020. (VII.9.) határozata 

az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
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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 
 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2020. (VII.9.) 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 
 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2020. (VII.9.) 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 

 
 

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 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 

--------------------------------------- 
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10) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb 

intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester:  
A kiküldött tájékoztatót szeretné kiegészíteni szóban néhány dologgal. Az egyik ilyen, 
hogy az önkormányzat bevállalta a szelektív hulladékgyűjtő edények átvételét és 
kiosztását a lakosságnak, ez egy jelentős feladat lesz. Annak érdekében azonban, 
hogy a településen minél előbb bevezetésre kerüljön a két kukás rendszer, ezt 
vállalnunk kellett, a szállítás időpontjáról még nem tájékoztattak. 
Tájékoztatást adott továbbá, hogy az orvosi rendelő fejlesztésre beadott pályázat 
tartaléklistáról támogatást kapott. A napokban egyeztet a lehetséges kivitelezővel és 
amennyiben ez megtörténik, akkor rendkívüli ülést fog összehívni a kivitelező, a 
műszaki ellenőr kiválasztásával kapcsolatban és a vállalkozói szerződés elfogadása 
érdekében. Arról is tájékoztatást adott, hogy tudomása van arról, hogy a játszótéren 
van egy törött eszköz, amelynek javítását már megrendelte.  
Kérte a tájékoztató elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2020. (IX.18.) 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 
 

--------------------------------------- 
 
11) Egyebek 
 
a) Iskolai körzethatárok 

 
Kovács Edit jegyző:  
Emlékeztetett arra, hogy minden évben véleményezni kell az általános iskolai 
körzethatárok kialakítását, határoznunk kell arról, hogy megfelel-e Bakonykútinak, 
hogy az általános iskolás gyerekek az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolába járjanak.  
 
Marics József polgármester:  
Kérte a képviselőket, hogy amennyiben egyetértenek a jelenlegi felvételi körzettel, 
azt 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 
36/2020. (IX.18.) határozata 

az iskola felvételi körzethatárok felülvizsgálatáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi 
Általános Iskola felvételi körzetén módosítani nem kíván, a körzethez a továbbiakban 
Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti települések tartoznak. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

------------------------------------ 
 
 
b) Közút fenntartása, űrszelvénybe nyúló fák nyesése 

 
Marics József polgármester:  
A nyár folyamán a Depónia Kft. jelezte, hogy a település belterületén az 
űrszelvénybe nyúló faágak miatt a nagyméretű kukás járművek sérülhetnek, ezért 
kérte a fák nyesését, mert ellenkező esetben az ilyen helyeken nem tudja a 
szolgáltatást biztosítani. Javasolta ezért, hogy a 2020. évi költségvetésben a „közút 
fenntartása” jogcímen betervezett 350.000 forint összeg terhére az Agrofauna Kft.-vel 
az űrszelvénybe nyúló fák nyesését és a keletkező hulladék darálását, elszállítását 
oldjuk meg a karbantartási szerződés alapján.  
 
c) A helyi adókról szóló 12/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata 
 
Marics József polgármester:  
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a gépjármű adó 40%-a 2021. évben sem 
illeti meg az önkormányzatokat, de bizonytalan az is, hogy az iparűzési adó új 
számítási módja és a gazdasági visszaesés hatása milyen további bevétel kiesést 
okoz az önkormányzatnak. Több olyan kötelező önkormányzati feladatunk van, 
amelynek központi forrásból biztosított finanszírozása nem elegendő a feladat 
ellátásra, hanem saját forrásból kell kiegészíteni. Így például az Iszkaszentgyörgyi 
Óvoda fenntartásához 2020. első félévében 640.000 forinttal kellett hozzájárulnunk, 
ugyanakkor az első félévben a kommunális adóból befolyt összeg csak 550.000 
forint volt, úgy, hogy a lakosság egy része már az egész évi adókötelezettségének is 
eleget tett. Ha ez a folyamat folytatódik, akkor a mozgásterünk teljesen beszűkül, 
tartalékainkat feléljük. Javasolta ezért megvizsgálni, hogy szükséges-e 2020. január 
1-től valamilyen új adónemet bevezetni vagy valamilyen helyi adót emelni. Kérte a 
jegyzőasszonyt, hogy amennyiben szükségesnek látják új adónem bevezetését, 
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akkor vizsgálják meg, hogy melyik az az adónem, amelyik megfelelő bevételt biztosít 
az önkormányzatnak és nem okoz túlzott adminisztratív terhet a hivatalnak.  
 
d) Szociális rendelet felülvizsgálata 

 
Marics József polgármester:  
Rámutatott, hogy az elmúlt években a település demográfiai összetétele alaposan 
megváltozott, ezen belül a nyugdíjasok összetétele is változott. A nyugdíjasok egy 
részére is jellemző, hogy jó anyagi körülmények között élnek, ezért az elmúlt 
években gyakorlattá vált karácsonyi ajándékcsomag jövedelemtől független 
adományozása már nem mindenki számára volt elfogadható. Volt olyan, aki az 
ajándékcsomagot visszautasította, amely nem csak kellemetlen helyzetet teremtett, 
de elszámolási nehézségeket is. Javasolta ezért, hogy vizsgáljuk meg, milyen más 
módon tudnánk a z időskorúak iránti tiszteletünket kifejezni. 
 
e) Kerti hulladék égetése 

 
Marics József polgármester:  
Felhívta a figyelmet arra, hogy 2021. január 1-től tilos lesz az avar és kerti hulladék 
égetése, ezért kérte a jegyző asszonyt, hogy az erre vonatkozó önkormányzati 
rendeletünk módosítását vagy hatályon kívül helyezését terjessze 2020. december 
31-ig a képviselő-testület elé.  
 
f) „Ültess fát, olvass alatta” pályázat 

 
Marics József polgármester:  
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a művelődés szervezőnk által elkészített és 
benyújtott pályázatra 15.000 forint értékben, 1 db fára és 50.000 forint értékben egy 
kulturális programra kaptunk támogatást. A fa ültetésére a játszótéren kerül sor, a 
programara a járványügyi helyzet figyelembe vételével október végén kerül sor. 
 
g) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
 

Marics József polgármester:  
A közmeghallgatás időpontjának 2020. október 29-én 17 órát javasolja, melyet 
természetesen az aktuális járványügyi helyzet és intézkedések figyelembe vételével 
tartunk meg. Kérte a képviselő 
  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2020. (IX.18.) határozata 

a közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi 
közmeghallgatást 2020. október 29-én 17 órakor tartja, az aktuális járványügyi 
intézkedések figyelembevételével. 
 
Határidő: (a meghívó kiküldésére) 2020. október 14. 
Felelős: polgármester 
 

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

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 


