
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének 2020. február 27-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 
Hajdú Csaba                       képviselő 
Pusztay Krisztián     képviselő 

   
Távolmaradt:  - 
   
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 képviselő az ülésen jelen van. 
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 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2020. (II.27.) határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 27-i rendes, 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirend: 
1) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség ellenőrzéséről – az Ügyrendi 

Bizottság elnökének előterjesztésében 
2) Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról – a polgármester 

előterjesztésében 
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3) Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésére – a polgármester 
előterjesztésében 

4) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására – a polgármester előterjesztésében 

5) Javaslat a társulásokba delegálásról – a polgármester előterjesztésében 
6) Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására – a polgármester 

előterjesztésében 
7) Javaslat a köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet elfogadására – a jegyző 

előterjesztésében 
8) Javaslat a fogászati ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés megszüntetésére – 

a polgármester előterjesztésében 
9) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb 

intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében 
10) Egyebek 

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

 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

1) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség ellenőrzéséről – az 
Ügyrendi Bizottság elnökének előterjesztésében 

 
Hajdú Csaba bizottsági elnök: 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
minden képviselő eleget tett, a köztartozásmentes adatbázisban is mindenki 
szerepel. 
 

Marics József polgármester: 
Kérte a tájékoztató elfogadását. 
 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2020. (II.27.) határozata 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek ellenőrzéséről 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és 
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a 
polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tettek 
a saját és hozzátartozói vagyonnyilatkozat határidőben történő leadásával. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

--------------------------------------- 
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2) Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról – a polgármester 

előterjesztésében 
 

Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy az átmenti időszakban a közüzemi számlákon és a béreken kívül 
semmi nem került kifizetésre. Kérte a beszámoló elfogadását. 
 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2020. (II.27.) határozata 

az átmeneti gazdálkodásról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
beszámolóját Bakonykúti Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról, 
2020.01.01-től 2020.02.15-ig szólóan. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a beszedett bevételek és a teljesített 
kiadások a 2020. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 
 

3) Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésére – a polgármester 
előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Utalt arra, hogy az előző évhez képest jelentős csökkenést mutat a költségvetés. 
Hírek szerint jövőben változás lesz az iparűzési adó tekintetében is, ez tovább fogja 
csökkenteni a bevételeinket, de ez csak a következő évben várható. Ugyanakkor 
tovább emelkednek a bérköltségek. Az Önkormányzatunk tartaléka 4 millió forint.   
 

Mészáros Imola képviselő:  
Érdeklődött, hogy a védőnő és a doktornő finanszírozása hogyan működik? 
 
Marics József polgármester: 
Tájékoztatott, hogy a védőnői szolgálat finanszírozását az OEP biztosítja, a 
támogatás fedezi a költségeket. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Kiegészítésként elmondta, hogy a védőnő bére nagyon megemelkedett, így az OEP 
finanszírozás már éppen csak elegendő, meg kell gondolni a kiadásokat.  
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A költségvetés kapcsán tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek megállapításáról 
előbb határozatot kell hozni. Ki kell mutatni a saját bevételeket 3 évre előre, melynek 
50 %-áig vehető fel hitel. Ez a rendelkezés azért lépett életbe, hogy az 
önkormányzatok eladósodását megakadályozza. 
 
Marics József polgármester: 
Kérte a határozati javaslat, majd a költségvetési rendelet elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2020. (II.27.) határozata 

az Önkormányzat adósságot keleztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 
megállapításáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapítása című előterjesztést és a következő döntés hozta: 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában, illetve a 2011. CXCIV. törvény 45. § (1) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját 
bevételeinek 2021-2023. évekre várható bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Sor 
szám 

Saját bevételek megnevezése 2021. év 2022. év 2023. év 

1. 
Helyi adóból és a települési 
adóból származó bevétel 

2.500.000 2.300.000 2.000.000 

2. 

Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni 
értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel 

      

3. Díjak, pótlékok, bírságok 53.000 52.000 50.000 

4. 
Tárgyi eszközök, immateriális 
jószág értékesítéséből származó 
bevétel 

      

5. Részvények, részesedések       

6. 
Kötelezettségvállalással 
kapcsolatos megtérülés       

7. 
Vállalat értékesítés, privatizáció 
bevétel       

8. Saját bevétel összesen 2.553.000 2.352.000 2.050.000 
9.  Saját bevétel 50%-a 1.276.500 1.176.000 1.025.000 
 
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 
szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján  

 



 5 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható összegét a 2021-2023. évekre 0 forintban, azaz nulla 
forintban állapítja meg.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 

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

4) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására – a polgármester előterjesztésében 

 
Kovács Edit jegyző:  
Tájékoztatta a testületet, hogy a szociális intézmény új helyre költözött, a volt orvosi 
rendelő épületébe. Itt nappali ellátást is szeretnének kialakítani, ezért - és a 
polgármesterek személyében bekövetkezett változások miatt is - kell a társulási 
megállapodást módosítani. Módosul még a hozzájárulások fizetésére vonatkozó 
rendelkezés, melyet 4 részletben kell kifizetni. 
 
Marics József polgármester: 
Szavazásra bocsátotta a társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2020. (II.27.) határozata 

az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodása V. 
számú módosításárról 

 
 
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodása V. számú 
módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza: 
 

I. 
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A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás XIV/1. pontja alapján az 
Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodását közös 
megegyezéssel 2020. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a 
Társulási Megállapodás V. számú módosítása. 
 
1. A Társulási Megállapodás I./3.5. és I/3.6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„3.5.*Zámoly Község Önkormányzata  2330 
székhelye:  8081 Zámoly, Kossuth u. 43. 
képviseli: ***  Sallai Mihály  
 polgármester 
 

3.6.** Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat  2015 
 székhelye: 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor utca 22. 

képviseli: *** Temesvári Krisztián 
 polgármester” 

 
2. A Társulási Megállapodás I/3/A.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„3/A.2. Zámoly Község Önkormányzata  
székhelye:  8081 Zámoly, Kossuth u. 43. 
képviseli: ***  Sallai Mihály  
 polgármester” 

  
3. A Társulási Megállapodás III/1.1. alpontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„1.1.  A szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátását biztosító 

*Iszkaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény közös 
fenntartásával: 

az Sztv. 57.§ (1) bekezdés c), d), e), ***j) és 62.§ - 64.§-aiban *** valamint a 
65/F. §-ban nevesített kötelező szociális alapszolgáltatási feladatok: 
1.1.1. étkeztetés 
1.1.2. házi segítségnyújtás 
1.1.3. családsegítés 
1.1.4. *** nappali ellátás.” 

. 
4. A Társulási Megállapodás III/1.3.1., III/1.3.2., III/1.3.3., III/1.3.6., alpontja 

kiegészül a „*** nappali ellátás” szövegrésszel. 
 
5. A Társulási Megállapodás III/3.2. alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„3.2. *** Székhelye: 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi Ferenc u. 48.” 

 
6. A Társulási Megállapodás VII/1.1. alpontja helyébe az alábbi szövegezés lép: 
 

’1.1. *** A Társulás keretében fenntartott az Intézmény székhelye elhelyezését 
biztosító iszkaszentgyörgyi 252/2 hrsz-ú, ténylegesen 8043 
Iszkaszentgyörgy, Rákóczi Ferenc u.  
48. sz. alatti ingatlanban lévő helyiségek s a bennük lévő berendezések és 



 7 

felszerelések Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonát képezik, melyre nézve a Társulás által fenntartott Intézményt a 
működési időtartamára közfeladat ellátása céljából térítésmentes használati 
jog illeti meg.” 

 
7. A Társulási Megállapodás VIII/7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„7.***A költségvetés meghatározásával egyidejűleg / minden év február 28-ig 
kerül sor az önkormányzati költségvetési hozzájárulások meghatározására.  

 
A társult Önkormányzatok az őket terhelő hozzájárulások összegét negyedévi 
bontásban a Társulás pénzintézeti számlájára átutalással március 31., június 
30., szeptember 30. és december 31. napjára szóló esedékességgel teljesítik.” 

 
8. A Társulási Megállapodás VIII/11. pontjában felsorolt kormányzati funkciókat 

tartalmazó táblázat kiegészül az alábbiakkal: 
 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

11.4. 102031 ***Idősek nappali ellátása 
 

 
9. A Társulási Megállapodás IX/2. pontja az alábbiak szerint alakul: 
 

„2.* **A tagdíjat negyedévente, március 31., június 30., szeptember 30. és 
december 31.  napjára szóló esedékességgel a Társulás pénzintézeti számlájára 
történő átutalással kell teljesíteni, melynek elmulasztása esetén követendő 
eljárás azonos a VIII/10.1.-10.2. pontban foglaltakkal.” 

 
10.  A Társulási Megállapodás VIII/6.4. alpontjában a költségvetési koncepció 

szövegezése helyébe „költségvetési tervezet – koncepció –„ lép.  
 
11. A Társulási Megállapodás XVII. pontja kiegészül az alábbi 9. ponttal: 
 

„9.***A Társulási Megállapodás V. számú módosítását: 
- Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete …/2020. (II….) 
- Csór Község Önkormányzat képviselő-testülete …/2020. (II….) 
- Bakonykúti Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2020. (II….) 
- Pátka Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2020. (II….) 
- Zámoly Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2020. (II….) 
- Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat képviselő-testülete …/2020. (II….) 
számú határozatával fogadta el s foglalta a módosítással egységes 
szerkezetbe. 
 
A Társulási Megállapodás V. számú módosítása 2020. április 1.-napján lép 
hatályba.” 

 

12. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani, 
kiegészíteni nem kívánja azok a Társulás tagjaira nézve kötelező érvényűek.  
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II. 
 

A Képviselő-testület az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulási 
Megállapodását a II. pontban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
elfogadja, s felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. mellékletében foglalt 
tartalmú, egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására. A Képviselő-
testület utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Marics József  polgármester 
            Kovács Edit jegyző 
Határidő: 2020. március 31.  
 

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

5) Javaslat a társulásokba delegálásról – a polgármester előterjesztésében 
 

Marics József polgármester: 
A napirend kapcsán elmondta, hogy a társulásokban szükség van a szavazati jog 
gyakorlásához a testületi határozatra a polgármester és helyettesítése esetén az 
alpolgármesternek is, ezért kérte a javaslatok elfogadását.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2020. (II.27.) határozata 

a Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Tanácstag delegálása ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban való 
önkormányzati képviseletre Marics József polgármestert delegálja. 
 
 A polgármester akadályoztatása esetén Mészáros Imola Katalin alpolgármester 
képviseli a Tanácsban Bakonykúti Község Önkormányzatát. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2020. (II.27.) határozata 

a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácstag 
delegálása ügyében 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján a 
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban való 
önkormányzati képviseletre Marics József polgármestert delegálja. 
 
 A polgármester akadályoztatása esetén Mészáros Imola Katalin alpolgármester 
képviseli a Tanácsban Bakonykúti Község Önkormányzatát. 

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

 
 

6) Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására – a polgármester 
előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program megléte a 
pályázatok szempontjából is nagyon fontos. Az anyagban a javítások, pontosítások 
megtörténtek, javasolta annak elfogadását a csatolt előterjesztés szerint. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2020. (II.27.) határozata 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot a csatolt melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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

 
 

7) Javaslat a köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet elfogadására – a 
jegyző előterjesztésében 

 
Kovács Edit jegyző: 
Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évben pályázati feltétel volt, hogy az illetményalap 
38.650 Ft-ról 46.380 Ft-ra emelkedjen. Az idei évben ez csak a cafetériában számít, 
mivel mindenkinek személyi bére van, az emelt illetményalappal sem éri el a kollégák 
bruttó bére a garantált minimálbér összegét.  
  
Marics József polgármester: 
Kérte a képviselők szavazatát a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2020. (III.10.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők 2020. évi illetményalapjának megállapításáról 
 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 

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

8) Javaslat a fogászati ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés 
megszüntetésére – a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Arról adott tájékoztatást, hogy a Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztálya nem jelöl ki helyettesítő fogorvost, azt Önkormányzatnak kell keresni. Ha 
nem működik fogászati ellátás a községben, meg is büntethetik az Önkormányzatot, 
tehát tenni kell valamit. Beszámolt arról, hogy tárgyalásokat folytattak a praxist 
fenntartó önkormányzatok polgármesterei a fogorvossal, ahol felvetették azt a 
lehetőséget, hogy kiegészítenék az állami finanszírozást, azonban a fogorvos így 
sem folytatja tovább tevékenységét. Közösen keressük a megoldást, hiszen a praxis 
társulás keretében működik. A feladat-ellátási szerződés megszüntetését kérte a 
fogorvos, ebben kell most dönteni. 
 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2020. (II.27.) határozata 

fogorvosi feladatellátásra kötött megállapodás felmondásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a HUBOSS-DENT Kft. (8041 
Csór, Belátó u. 8.) fogorvosi feladatellátás céljára kötött megállapodás felmondását 
tudomásul veszi. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Kincsesbánya Községi Önkormányzat 
(8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39.) mint székhely önkormányzat, Isztimér Község 
Önkormányzata (8045 Isztimér, Köztársaság u. 77.), Bakonykúti Község 
Önkormányzata (8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.), Iszkaszentgyörgy Község 
Önkormányzata (8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.) mint Megbízók,  
 
valamint a HUBOSS-DENT Kft. (8041 Csór, Belátó u. 8.) képviseletében Dr. Kiss 
Attila fogorvos, mint Megbízott között  
a fogorvosi feladatok ellátása tárgyában Kincsesbányán 2007. szeptember 18-án 
kötött feladat-ellátási  szerződés 2020. március 31. napjával megszűnik. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felmondással összefüggő 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: polgármester 

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

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

 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy két dologgal szeretne foglalkozni. Az egyik, hogy Bubla Laci feltette 
a honlapunkra a Pest Megyei Kormányhivatal határozatát, amely megsemmisítette a 
Guttamási dolomitbánya ügyében korábban hozott határozatát, így, elölről kezdődik 
a történetet. Nem teljesen értem, mint ügyfél, hogy miért nem kaptunk határozatot. 
Oda figyelünk, az Isztiméri Önkormányzat kapja az értesítést. A polgármester 
asszony is tudja, hogy egyedül nehéz felvenni a harcot, figyeli az eseményeket és 
tájékoztat bennünket. 
A másik fontos dolog, hogy itt lesz a lőtéren országos családi nap, ami minket is 
érint, mivel hogy akkor lesz a falunap. A lőtéren lesz bemutató éleslövészet, és más 
családi kulturális program. Erről később kapunk majd részletes tájékoztatást, mivel a 
lőtér környéki települések lakosságát is várják a rendezvényre. 
  
Mészáros Imola alpolgármester:  
Kérdése, hogy a bányával kapcsolatban adunk-e tájékoztatást a lakosoknak? Ha 
lesznek költségeink ezzel kapcsolatban, az a tartalékból megy? 
 
Marics József polgármester:  
Igen, a tartalékból kell fedezni. A Kormányhivatal határozatát feltettük a honlapunkra, 
jelenleg nincs más, amiről lakosokat tájékoztatni tudnánk. Ebből nem holnap lesz 
bányanyitás, az eljárás várhatóan hosszú ideig fog tartani.  
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el kérte a beszámoló elfogadását.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2020. (II.27.) 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 

 
--------------------------------------- 
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10)  Egyebek 
 

a.) Magyar Falu Program – pályázat az orvosi rendelő fejlesztésére 
 
Marics József polgármester: 
Hangsúlyozta, hogy be kell adnunk ezt a pályázatot, amelyből az orvosi rendelő 
mellett az egész önkormányzat épületet is fel lehetne újítani és védőnői szobát is ki 
lehetne alakítani. Az orvosi rendelőtől elkülönült védőnői szoba kialakítása különösen 
fontos lenne. A pályázati összeg 30 millió forint. Március 25-től április végéig lehet 
beadni a pályázatot. Veszteni valónk az az összeg, amit a pályázatírónak ki kell 
fizetni. A tervezés 130.000 Ft lenne. Az egész épület felújítását el lehetne végezni, 
mivel az épület kizárólag önkormányzati célokat szolgál.  
 
Bubla László képviselő:  
Javasolta, hogy a műszaki ellenőrzés árajánlatába be kellene írni a tervező 
regisztrációs számát és érvényességét is. 
 
Marics József polgármester:  
A szerződésben minden konkrétan le lesz írva. A pályázatíróról tudni kell, hogy 
minden Magyar Falu Programos pályázatunkat ő írta, az általa írt pályázatokat mind 
befogadták, nem volt gond vele. Kérte a képviselők szavazatát a pályázat 
benyújtásáról a pályázatíró megbízásáról, és a tervezői árajánlat elfogadásáról. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2020. (II.27.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelők fejlesztése” alprogramra 
pályázat benyújtásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 
Falu Program keretében a „Orvosi rendelők fejlesztése” alprogramra, 30.000.000,- Ft 
összeghatárig. 
 
Határidő: 2020. április 24. 
Felelős: polgármester 

 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2020. (II.27.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelők fejlesztése” alprogramra 
pályázatíró megbízásáról 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében a „Orvosi rendelők fejlesztése” alprogramra benyújtandó pályázat 
elkészítésével Rókay Attila egyéni vállalkozót (2800 Tatabánya, Banyi János u. 48.) 
bízza meg a pályázat elkészítésével és benyújtásával a csatolt megbízási 
szerződésben foglaltak szerint. 
 
Határidő: 2020. április 24. 
Felelős: polgármester 

 
 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2020. (II.27.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelők fejlesztése” alprogramra 
benyújtandó pályázathoz kapcsolódó tervezési ajánlatról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében a „Orvosi rendelők fejlesztése” alprogramra benyújtandó pályázat 
tervezési feladataival kapcsolatban megbízza az ÉRTÉK-ÍTÉSZ Bt-t (8000 
Székesfehérvár, Attila u. 2., képviseli: Detre Csaba építész tervező) 130.000,- Ft 
tervezői díjért, az ajánlatban foglaltak szerint. 
 
Határidő: 2020. március 15. 
Felelős: polgármester 

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

 
 

b.) Agrofauna Bt. kérelme 
 
Marics József polgármester:  
Kiss Károly az Agrofauna Bt. ügyvezetője kérte, hogy a fűnyírásra és karbantartási 
munkákra kötött vállalkozói szerződést módosítsuk a megemelkedett költségekre 
hivatkozva. A szerződést 2017-ben kötöttük, azóta nem történt díjemelés, azóta a 
minimálbérek évente emelkedtek, ezért javasolja a kérelemben foglaltak szerint a 
szerződés díjainak módosítását 2020. március 1-től.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2020. (II.27.) határozata 

fűnyírásra vonatkozó szerződés módosításáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Agrofauna Bt-vel 2017. 
február 28-án fűnyírásra kötött szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS 

 
mely létrejött egyrészről a Bakonykúti Község Önkormányzata 8045 Bakonykúti, 
Szabadság u. 41. (adósz:15364579-2-07) képviseletében: Marics József 
polgármester, mint Megbízó, másrészről az Agrofauna Bt. (székhely: 8052 
Fehérvárcsurgó, Ifjúság u.8. adószám: 22080567-2-07), képviseli Kiss Károly 
ügyvezető, mint Vállalkozó– továbbiakban együtt Felek - között alulírott napon és 
helyen  
 
a 2017. február 28-án Bakonykúti község belterületen 3.2 ha-on fűnyírási munkák 
elvégzésére kötött vállalkozási szerződés módosítása tárgyában. 
 
1. Felek a szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják 2020. március 1-től: 

 
2. „3. Megbízó a Vállalkozónak az 1. pontban körülírt fűnyírási munkáért 

alkalmanként 6,- Ft/m2 + ÁFA, a teljes 3.2 ha nyírásáért 192.000,- Ft + ÁFA díjat 
fizet.” 

 
A szerződés egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti, azok változatlanul 
érvényben maradnak.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2020. (II.27.) határozata 

karbantartási szerződés módosításáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Agrofauna Bt-vel 2017. 
február 28-án általános karbantartási feladatok ellátására kötött szerződést az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS 

 
mely létrejött egyrészről a Bakonykúti Község Önkormányzata 8045 Bakonykúti, 
Szabadság u. 41. (adósz:15364579-2-07) képviseletében: Marics József 
polgármester, mint Megbizó, másrészről az Agrofauna Bt. ( székhely: 8052 
Fehérvárcsurgó, Ifjúság u.8. adószám: 22080567-2-07), képviseli Kiss Károly 
ügyvezető, mint Vállalkozó – továbbiakban együtt Felel - között alulírott napon és 
helyen  
 
a 2017. február 28-án a „Bakonykúti községben általános karbantartási feladatok 
elvégzésére egyedi megrendelések alapján” kötött vállalkozási szerződés 
módosítása tárgyában . 
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1. Felek a szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják 2020. március 1-től:  

 
„3. Megbízó a Vállalkozónak az 1. pont szerinti karbantartási munkák 
megrendelése esetén az alábbi díjakat fizeti: 
3.1. Kézi segédmunka:  3.000,- Ft/óra + ÁFA 
3.2. Szállítási díj (kisteher 1,5 t): 300,- Ft/km + ÁFA 
3.3. Ágdarálás (gépi): 16.000,- Ft/óra + ÁFA 
3.4. Fakivágás, -nyesés (kivéve veszélyes fák): 15.000,- Ft/óra + ÁFA 
3.5. Traktor használat  10.000,- Ft/óra + ÁFA.” 
    

2. A szerződés egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti, azok változatlanul 
érvényben maradnak.  

 
Határidő: azonnal 
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 

 


