
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló 
gazdasági programja, fejlesztési terve 

 
 
 
 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §.-a 
alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit a ciklus időtartamára szóló, 
vagy azt meghaladó időszakra vonatkozó gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, 
amelyet a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül fogad el. A gazdasági 
program, fejlesztési terv az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembe vételével – a megyei fejlesztési 
koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt 
feladatok biztosítását szolgálják. A képviselő-testület a jelen gazdasági programban 
meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település 
működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, különösen az éves költségvetési 
rendeletek elkészítése és összeállítása során.     
 

Ennek az elvárásnak eleget téve a képviselő-testület az elvégezett helyzetelemzés 
alapján az alábbi gazdasági programot, fejlesztési tervet határozza meg:   

 
 

I. 
 

A gazdasági programot befolyásoló tényezők  
 
 

 A gazdasági program összeállítását és a fejlesztési terv meghatározását 
mindenek előtt a kormány gazdaságpolitikája befolyásolja. A 2010. évi kormányváltás óta 
a gazdaságpolitika célja a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása, a 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása, valamint az államadósság csökkentése 
és a költségvetési hiány 3% alatt tartása. A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 
korábbi években kialakított, az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú 
támogatási rendszerben történik.   
 
 A megyei területfejlesztési operatív program tartalmazza azokat a fejlesztéseket, 
amelyek Bakonykúti számára rövid- és hosszú távon indokoltak. Komolyabb fejlesztéseket 
csak és kizárólag nemzeti és EU-s pályázati forrásokból tudunk finanszírozni.  
  
 A gazdasági programunk megalkotásakor figyelemmel kell lennünk arra a választási 
programunkra is, amelyet az „Élhető és vonzó Bakonykútiért, a Bakonykúti emberekért” 
címmel juttatunk el bakonykúti lakosságához, és amelyet választópolgárok a választások 
során nagy többséggel támogattak. 
         
 A településünk adottságai, a lakosság összetétele jelentősen eltérnek a 
szomszédos és környező településektől. Bakonykúti a mindössze 134 fős állandó 
lakosságával Fejér megye legkisebb önálló települése. Az alacsony lakosságszám a 
legnagyobb hátránya a településünknek, még akkor is, ha az elmúlt tíz esztendőben egy 
lassú, de folyamatos növekedés volt megfigyelhető. Kedvező, hogy a születésszám is 
növekszik, így a település demográfiai összetétele is kedvezőbb irányba változik. Mindez 
azonban feladatot és kötelezettségeket is ró az önkormányzatra.  
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A foglalkoztatás helyzete jónak mondható, a munkanélküliség mutatói lényegesen 
alatta vannak mind az országos, mind pedig a megyei átlagnak. Kedvezőtlen viszont, hogy 
mezőgazdasági vállalkozáson és őstermelői tevékenységen kívül helyben nem működik 
vállalkozás, így helyben nincs munkalehetőség. Az aktív korú lakosság más településeken 
folytat vállalkozói tevékenységet vagy vállal munkát. A közfoglalkoztatás lehetőségét is csak 
mindössze egy helyi lakos veszi igénybe.   
 
 Az önkormányzat gazdálkodása, pénzügyi helyzete az elmúlt években mindvégig 
stabil és kiegyensúlyozott volt, az éves zárszámadások hiányt nem mutattak, működési célú 
hitelt nem kellett felvenni. Jelenleg az önkormányzat 5.5 millió forint általános és céljellegű 
tartalékkal rendelkezik. Ez a tartalék elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy egy 
komolyabb fejlesztést előirányzó pályázatot eséllyel tudjunk előkészíteni.    
 
 Bakonykúti község hatályos településrendezési terveinek készítése az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott 
szabályok szerint készült 2004-ben. Az építési jogszabályok 2013. január 1-ét követően 
jelentősen megváltoztak, a meglévő tervek csak 2018. december 31.-ig alkalmazhatóak. 
 
 A település infrastruktúrájára jellemző, hogy a szennyvízcsatorna kivételével, 
közművekkel ellátott. Az ivóvíz ellátást biztosító vízmű rendkívül mértékben elöregedett, 
elhasználódott, így a folyamatos és stabil ivóvíz ellátás kockázatos. Katasztrófavédelmi 
szempontból rendkívül veszélyes, hogy a saját vízművünk  a legalapvetőbb tűzbiztonsági 
követelményeknek megfelelő oltóvizet sem tudja biztosítani. Vezetékes ivóvíz nélkül 
Bakonykúti nem lesz élhető település, ezért a vízmű felújítása elengedhetetlen. A 
szükséges felújítás várható költsége meghaladja az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit, 
mivel a következő 15 évre szóló Gördülő Fejlesztési Terv forrásigénye mintegy 30 millió 
forint. A végleges és legoptimálisabb megoldást a regionális hálózathoz való csatlakozás 
jelentené, amelynek viszont várható költségigény 70 millió forint. Az elmúlt években ehhez 
sem hazai, sem EU-s pályázati forrás nem volt elérhető, mivel csak a vízminőség javítását 
célzó beruházások voltak támogatottak, a mi vízbázisunkon viszont a vízminőséggel nincs 
probléma. 
    
 A település 1800 m. belterületi úttal rendelkezik, amely teljes egészében szilárd 
burkolatú. Az elmúlt évben a Szabadság utca legrosszabb állapotban lévő 700 méteres 
szakaszát felújítottuk, így a következő években a település egészén csak a karbantartásra 
kell forrást biztosítanunk.  
 
 Településünk közterülete rendezett és gondozott, amelyet az elmúlt években kapott 
több szakmai elismerés is alátámaszt.     
 
 A vezetékes gáz és az elektromos áram hálózata a településen kiépített, az 
áramszolgáltató 2009-ben a településre bejövő elektromos hálózaton jelentős korszerűsítést 
hajtott végre, amelynek eredményeként megszűntek a korábbi gyakori áramkimaradások.  
 
 A vezetékes telefon-hálózat teljesen kiépített, igény szerint bárki ráköthet, a 
szélessávú internet kiépítettsége a település egészén még kb. további 25 felhasználó 
csatlakozását teszi lehetővé. Sajnos az Ady Endre és a Forrás utcákban a szolgáltató 
jelenleg nem tud további internet csatlakozást biztosítani, ott a hálózat bővítésére lenne 
szükség.   
 
  A csapadékvíz elvezetése a településen alapvetően megoldott, a vízelvezetők 
rendszeresen tisztításra kerülnek. A Kertaljai patak mentén lévő ingatlanokban - az elmúlt 
évhez hasonlóan – nyaranta már többször okozott károkat a lezúduló nagy mennyiségű 
csapadék, amely ellen nehéz védekezni, annak ellenére, hogy jelenleg a meder megfelelő 
műszaki állapotban van.  
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 A település szilárdhulladék-gazdálkodási feladatai ellátását a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás keretében valósítja meg. A Társulás eddigi 
tevékenységének eredményeként, az összes nehézség ellenére (rezsicsökkentés, lerakási 
illeték bevezetése) a hulladékszállítás zavartalan, sőt bevezetésre került településünkön is a 
házhoz menő szelektív gyűjtés. Ettől függetlenül a szelektív gyűjtősziget továbbra is 
fennmaradt. 
 
 Az elmúlt években az önkormányzati ingatlanok (polgármesteri hivatal, kocsma, 
bolt épülete, ravatalozó) állagmegóvása, karbantartása megtörtént. A polgármesteri hivatal 
energia hatékonyságot eredményező felújítása indokolt. Az EU pályázati forrásból 
megépített és átadott játszótér mindenben megfelel a jogszabályi követelményeknek, de 
jelenleg már folyamatos ellenőrzést és karbantartást igényel az állagmegóvás érdekében. 
Ugyancsak rendszeres és folyamatos állagmegóvást igényelnek a faszobrok és az 
utcabútorok. 
 
 Sajnos 2011 óta a boltnak és a kocsmának nincs bérlője, így a lakosság a 
legalapvetőbb élelmiszereket sem tudja helyben beszerezni. Némi segítséget jelent, 
hogy mozgóárusok heti három alkalommal kenyeret és süteményeket, heti egy alkalommal 
pedig húst és húskészítményeket árulnak, valamint igény szerint heti két alkalommal tejet 
szállítanak házhoz. Ezt a megoldást a lakosság nem kedveli, a mozgó árusoknál csak 
nagyon kevesen vásárolnak, inkább a más településeken található, nagyobb választékkal és 
olcsóbb árakkal rendelkező boltokat vagy bevásárló központokat választják.     
 
 A település egészségügyi alapellátását az iszkaszentgyörgyi vállalkozó háziorvos 
látja el, aki heti egy alaklommal Bakonykútiban is rendel. A fogorvosi, a gyermekorvosi és a 
védőnői ellátás Iszkaszentgyörggyel közös társulásban történik. Szakorvosi ellátás 
vonatkozásában, az önkormányzat kérelmére már Székesfehérvárhoz tartozik a település. A 
sürgősségi, ügyeleti ellátás a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében, 
Székesfehérváron biztosított. 
  
 A szociális ellátások rendszerének átalakítása a korábbinál nagyobb felelősséget és 
több feladatot ró az önkormányzatokra. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló törvényben meghatározottak szerint Bakonykúti önkormányzat képviselő-testülete is 
megalkotta a települési támogatásokról szóló rendeletét és az éves költségvetésében 
biztosította a várható támogatási igényekhez szükséges forrásokat. A településen a szociális 
ellátások egy része a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulással való együttműködés 
keretében valósul meg, így a házi gondozás, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat. 
Falugondnoki szolgálat bevezetését már több alkalommal fontolgatta az önkormányzat, de 
mivel nem volt olyan bakonykúti lakos, aki vállalta volna ezt a munkát, valamint a lakosság 
részéről egyértelmű igény sem fogalmazódott meg ezen szolgáltatás iránt, ezért eddig nem 
került bevezetésre.     
 
 Az önkormányzat az óvodai ellátást az Iszkaszentgyörgy önkormányzatával kötött 
feladat-ellátási megállapodás alapján az iszkaszentgyörgyi óvodában biztosítja az óvodás 
korú gyermekek számára. Mivel az általános iskola fenntartása állami feladat lett, megszűnt 
az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti intézményi társulás, de Bakonykúti továbbra is az 
iszkaszentgyörgyi tankerületi körzethez tartozik.  
 
 Bakonykúti község önkormányzata – miután Csór önkormányzata kivált az előző 
ciklusban létrehozott közös hivatalból - 2015. január 1-től Iszkaszentgyörgy 
önkormányzatával hozott létre közös önkormányzati hivatalt. A vonatkozó törvényi 
előírások szerint ebben a ciklusban a közös hivatalból nem lehet kiválni, így más 
önkormányzat sem csatlakozhat a hivatalunkhoz.   
 
 
 



 4
 

II. 

Az önkormányzat 2015-2020-ig szóló gazdasági programja, fejlesztési terv fő 
irányvonala 

Az előttünk álló ciklus kiemelt céljai: 

 Megőrizni, fejleszteni és gyarapítani mindazon természeti, lakókörnyezeti és 
közösségi értékeket, amelyek miatt vonzó a településünk, amelynek eredményeként 
lassú ütemben, de folyamatosan növekszik a születések száma és a lakosságszám 
is.  

 Az alacsony lakosságszám ellenére biztosítani, hogy Bakonykúti hosszú távon is 
élhető település maradjon, az állandó lakosok számára biztosítani, hogy mindaz a 
szolgáltatás, amely a XXI. században elvárható az helyben vagy elérhető 
közelségben a közeli településekkel összefogva, társulási formában a lakosság 
rendelkezésére álljon. 

 A pénzügyi egyensúly és stabilitás folyamatos biztosítása, úgy, hogy a lehetőségek 
szerint a lakosság helyi adóterheit ne növeljük. A fejlesztésekhez és beruházásokhoz 
szükséges források biztosítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérni a 
nemzeti és EU-s pályázati lehetőségeket. 

 Az infrastrukturális fejlesztések tekintetében kiemelt feladat a vízmű rendszerünk 
korszerűsítése, felújítása, annak érdekében, hogy a lakosság ivóvíz ellátása hosszú 
távon is stabilan és megbízhatóan biztosítható legyen  

 Folyamatosan gondot fordítani az önkormányzat ingatlan vagyonának 
állagmegóvására. 

 

Az önkormányzat a 2015-2020 közötti években a kötelező és önként vállalt 
feladatait az alábbi program szerint kívánja megvalósítani: 

 
Az önkormányzat gazdálkodása során alapvető cél a pénzügyi egyensúly és a stabilitás 
folyamatos fenntartása. Mivel a helyi önkormányzatok központi finanszírozása az 
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik, 
ezért a kötelező feladatok ellátására kell koncentrálni és annak elsőbbséget biztosítani. 
Önként vállalt feladatot csak akkor szabad finanszírozni, ha az nem veszélyezteti a pénzügyi 
stabilitásunkat és a kötelező feladatellátást, és nem jár a lakosság helyi adóterheinek 
növekedésével. Törekedni kell arra, hogy az éves költségvetésünkben meglévő tartalékunk 
mindaddig megmaradjon, amíg a vízmű olyan felújítása nem történik meg, amely biztosítja 
stabil és biztonságos ivóvíz ellátást.     

 A vagyongazdálkodásunk során az értékeink megőrzésére kell a fő hangsúlyt 
fordítani. Ennek során folyamatosan gondoskodni kell épületeink, - a polgármesteri hivatal, 
kocsma, bolt és a ravatalozó - a köztéri szobraink és az utcabútorok, valamint a játszótér 
eszközeinek állagmegóvásáról. Kedvező pályázati lehetőség esetén indokolt az orvosi 
rendelőt is magába foglaló polgármesteri hivatal felújítása, amelynek során a tetőt és a 
nyílászárokat kell cserélni. Mindez nemcsak az energia hatékonyságot javítja, hanem a 
település központjának képét is. 
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  A ciklus során döntést kell hozni a kocsma és bolt épületének további 
funkciójáról. A döntésnél elsődleges szempont, hogy az épület a jövőben is a lakosság 
ellátását szolgálja, de ha ez nem lehetséges, akkor is önkormányzati tulajdonban maradva, 
valamilyen közösségi funkciót kapva, bakonykúti lakosságát szolgálja. A funkcióváltásról 
meghozott döntést követően forrást kell találni arra, hogy az épület az új funkciónak 
megfelelően átalakítása kerüljön.    

 Meg kell kezdeni Bakonykúti község településszerkezeti és szabályozási tervének, 
valamint a helyi építési szabályzatának a felülvizsgálatát és a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően 2018. december 31-ig új szabályozást kell alkotnunk. A településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Kormányrendelet szerint a felülvizsgálat első lépéseként új, hosszútávú 
településfejlesztési koncepció készítése szükséges, majd ezt követően készülhet el a 
településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv.                 

A település infrastrukturális fejlesztései közül a képviselő-testület ebben a 
ciklusban is kiemelt, elsődleges figyelmét és a pénzügyi források koncentrációját a lakosság 
ivóvíz ellátásának hosszú távú, megbízható garantálására fordítja. Ennek keretében 
keresni kell a vízmű felújítására azt a műszakilag is legoptimálisabb megoldást, amelyhez 
pályázati forrást lehet igénybe venni. A legoptimálisabb megoldás a regionális hálózathoz 
való csatlakozás lenne, de ha ez nem lehetséges, akkor is a fejlesztésnek csak olyan 
változata fogadható el, amely legalább 50 m3 tartalékvizet eredményez. A végleges 
megoldás eléréséig folytatni kell a 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott 
pótlásokat és fejlesztéseket.  

A 2014-2020 fejlesztési időszak megyei fejlesztési tervében szerepel a 2000 
lakosság-egyenérték alatti településeken, így Bakonykútiban is a kommunális 
szennyvízelvezetés kiépítése. Erre Bakonykútiban csak a regionális ivóvíz hálózathoz való 
csatlakozása után vagy a vízmű végleges megoldást eredményező felújítását követően 
kerülhet sor.    

 Folyamatosan gondoskodni kell a belterületi útjaink karbantartásáról, téli 
időszakban a hó eltakarításról és a síkosság mentesítésről, amely munkákra vállalkozói 
szerződést kötünk. 

A vízelvezető árkok folyamatos tisztítását - a Kertaljai patak kivételével - a 
közfoglalkoztatás keretében biztosítjuk. A Kertaljai patak kézi munkával történő rendszeres 
tisztítása mellett időszakonként, – különösen az áradásokat követően – a meder gépi 
rendezése is szükséges. A ciklus során erre az éves költségvetésekben a szükséges forrást 
biztosítani kell.    

A közterületek rendben tartásában továbbra is számítunk a lakosság önkéntes 
munkájára, de a rendszeres munkákat szerződés alapján, vállalkozóval végeztetjük. Így 
biztosítjuk a fűnyírást, amely idejének meghatározásakor igazodunk a parlagfű irtásának 
ajánlott időpontjaihoz. Biztosítjuk továbbá a közterületen lévő veszélyessé vált fák nyesését, 
eltávolítását. A temető folyamatos fenntartását, gondozását is vállalkozó közreműködésével 
biztosítjuk.      

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatainkat 
továbbra is csak társulás keretében tudjuk ellátni, így ezt a feladatot a Közép-Duna Vidéke 
Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként biztosítjuk. Az önkormányzatunk 
támogatja a Társulás azon EU-s projektjének előkészítését, amely egy korszerűbb rendszer 
létrehozását célozza, csökkentve a lerakott hulladék mennyiségét, így fenntarthatóvá téve a 
rezsicsökkentést és megőrizve a hulladékgazdálkodás működő képességét.  
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Az egészségügyi alapellátást továbbra is a jelenleg működő formában 
kívánja az önkormányzat biztosítani. Ennek érdekében folyamatosan gondoskodik arról is, 
hogy a jövőben is biztosítva legyen heti rendszerességgel a Bakonykútiban történő orvosi 
rendelés feltétele. Javítani kívánjuk a védőnői tevékenység eszköz feltételeit, annak 
érdekében, hogy helyben is minél színvonalasabb ellátást tudjon nyújtani a védőnő.   

A szociális ellátás jelenlegi színvonalának megőrzése továbbra is a Székesfehérvári 
Többcélú Kistérségi Társulási együttműködés keretében működő Szociális Alapellátó 
Központ szakmai munkájára alapozva biztosítható. Ugyanakkor a ciklus során folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni a szociális ellátórendszer feltételeinek változásait és keresni kell azt 
a legoptimálisabb megoldást, társulási formát, amely a településünk igényeinek leginkább 
megfelel és a leghatékonyabban finanszírozható. A költségvetésünkben minden évben 
biztosítani kell azt a forrást, amely szükséges ahhoz, hogy a települési támogatásokról szóló 
önkormányzati rendeletünkben meghatározott feltételek szerinti rászorulók érdemi segítséget 
tudjanak kapni az önkormányzattól. Az önkormányzatnak vizsgálni kell a falugondnoki 
szolgálat bevezetésének lehetőségét és feltételeit, lakossági igény és a költségvetési 
támogatás függvényében kell döntést hozni a bevezetéséről.    

Az óvodai ellátást továbbra is az iszkaszentgyörgyi önkormányzattal való 
együttműködésben kívánjuk biztosítani. A ciklus folyamán itt is vizsgálni kell, hogy az 
együttműködés mely formája (feladat ellátási megállapodás vagy társulás) a legkedvezőbb a 
település számára. Amennyiben a szülők részéről igény merül fel az óvodás és iskolás korú 
gyermekeknek az iszkaszentgyörgyi intézményekbe való szállítására, akkor azt az 
önkormányzatnak biztosítani kell.  

 Az önkormányzat  a meglévő törvényes lehetőségeivel támogat minden olyan 
kezdeményezést, amelyben valaki helyben akar vállalkozást indítani, különösen akkor ha 
az a helyi lakosság ellátását is szolgálja. A helyi mezőgazdasági vállalkozóknak vagy 
őstermelőknek igényük szerint segítséget nyújtunk termékeik helyben történő 
értékesítésében. 

Bakonykúti, 2015. április 21. 

 
                                          Marics József 
                                         polgármester 
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015-2019 évekre szóló gazdasági programját a 
polgármesteri előterjesztés szerint elfogadta  és -5  igen szavazattal – egyhangúlag - a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
  30/2015. (IV.28.) önkormányzati határozata 

 
az Önkormányzat 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának 

elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-
2019 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját, fejlesztési tervét az 
előterjesztés szerint – a határozat mellékleteként – elfogadja. 
 
Határidő:   azonnal  
Felelős:                                            polgármester 


