JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének 2021. július 8-án 8.00
órakor megtartott rendes,nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza
8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.
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Távolmaradt:
Pusztay Krisztián
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Kovács Edit
Mézes Mária
Dr. Rumann Hildegard
Gál Diána

jegyző
HVB elnök
háziorvos
védőnő
I.

Napirend előtti esemény
Marics József polgármester:
Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, Dr. Rumann Hildegard háziorvost, Gál
Diána védőnőt és Mézes Mária HVB elnököt. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, tekintettel arra, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 4 az ülésen
jelen van, Pusztay Krisztián képviselő 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
19/2021. (VII.8.) határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. július 8-irendes,
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:

1) Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottságának beszámolója megüresedett
mandátum betöltéséről – Mézes Mária elnök előterjesztésében
2) Varga Sándor képviselő eskütétele
3) Javaslat Ügyrendi Bizottsági tag megválasztására – a polgármester
előterjesztésében
4) Tájékoztatás az egészségügyi ellátás helyzetéről – Dr. Rumann Hildegard
háziorvos és Gál Diána védőnő előterjesztésében
5) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi
munkájáról szóló beszámoló elfogadására – a jegyző előterjesztésében
6) Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről – a
polgármester előterjesztésében
7) Javaslat a KDV Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodás
módosítására– a polgármester előterjesztésében
8) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében
9) Egyebek
---------------------------------------

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1) Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottságának beszámolója
megüresedett mandátum betöltéséről – Mézes Mária elnök előterjesztésében
Mézes Mária HVB elnök:
Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy Bubla László Géza önkormányzati képviselő
bejelentette lemondását a 2020. október 29-i ülésen. Bakonykúti községben a 2019.
október 13-i helyi önkormányzati választáson az egyéni listás képviselő választás
eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján a szavazatszám szerinti sorrendben a
következő legtöbb szavazatot elért jelölt Varga Sándor 38 szavazattal, aki írásban
nyilatkozott arról, hogy a tisztséget vállalja, ezért részére a mandátum az 1/2021.
(II.19.) határozattal kiadásra került.
Marics József polgármester:
Megköszönte a tájékoztatást és kérte annak tudomásul vételét.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2021. (VII.8.) határozata
képviselői mandátum kiosztásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság
elnökének tájékoztatóját a megüresedett képviselői mandátum kiosztásáról
tudomásul vette.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
--------------------------------------2) Varga Sándor képviselő eskütétele
Marics József polgármester:
Megkérte a jelenlevőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni, Varga Sándor
képviselőt pedig felkérte az eskütételre.
Az eskütétel után az esküokmány aláírására került sor.
(Az eskü szövege és az esküokmány másolata a jegyzőkönyvhöz írásban
mellékelve)
--------------------------------------3) Javaslat Ügyrendi
előterjesztésében

Bizottsági

tag

megválasztására

–a

polgármester

Marics József polgármester:
Emlékeztetett arra, hogy Bubla László lemondásával az Ügyrendi Bizottságba új
tagot kell választani. Javasolja a bizottság tagjának Varga Sándor képviselőt.
Megkérdezte, hogy elvállalja-e a tisztséget?
Varga Sándor képviselő:
Nyilatkozott, hogy a megbízatást köszönettel elfogadja.
Marics József polgármester:
Szavazásra bocsátotta Varga Sándor képviselőnek Ügyrendi Bizottsági taggá
választására vonatkozó javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2021. (VII.8.) határozata
Varga Sándor képviselőnek Ügyrendi Bizottsági taggá választásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
tagjának Varga Sándor képviselőt megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
--------------------------------------3

4) Tájékoztatás az egészségügyi ellátás helyzetéről – Dr. Rumann Hildegard
háziorvos és Gál Diána védőnő előterjesztésében
Marics József polgármester:
Köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, azért a példaértékű és áldozatos
munkáért, amelyet a járványkezelés alatt végeztek. Az oltás jól szervezetten történt
Iszkaszentgyörgyön a háziorvosi rendelőben és a székesfehérvári oltóponton is.
Kérdése, hogy az egy éven túli helyettesítés nem befolyásolja-e a finanszírozást?
Dr. Rumann Hildegard:
Válaszában elmondta, hogy a helyettesítés nem befolyásolja a finanszírozást.
Véleménye szerint a járvány időszakában a lakosság hozzáállása is példaértékű volt.
Gál Diána védőnő:
Kérte, hogy az újonnan kialakított és berendezett védőnői szobába kerüljön
beszerzésre még egy asztal a babamérleg számára.
Marics József polgármester:
Válaszában elmondta, hogy az előtérbe még rendelt fogasokat és ezzel együtt, akkor
elkészítteti az asztalt is. A váróban a szövet székeket is le kell cserélni lemoshatóra,
erre is biztosított a forrás a költségvetésben.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta először a háziorvosi,
majd a védőnői beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2021. (VII.8.) határozata
a háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat 2020.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
--------------------------------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2021. (VII.8.) határozata
a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2020. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
--------------------------------------5) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi
munkájáról szóló beszámoló elfogadására – a jegyző előterjesztésében
Kovács Edit jegyző:
A beszámolóhoz kapcsolódóan részletesen beszélt arról, hogyan oldották meg a
hivatal működését a pandémia alatt. Az első hullámban a dolgozók fele otthonról
dolgozott, ami gördülékenyen történt, de a későbbiekben mindenki bejárt a hivatalba
dolgozni. A személyi feltételek kapcsán már tavaly beszámolt arról, hogy a pénzügyi
ügyintéző felmondott, helyére 2020. márciusából sikerült találni felsőfokú
végzettségű, szakképzett kollégát, aki a pandémia miatt csak nyártól dolgozik.
Januárban a szociális és gyámügyi ügyintéző távozott, a gyesen lévő kolléganő
pedig visszatért a hivatalba, így a munkakörök átszervezésével sikerül ellátni az
igazgatási feladatokat. A titkársági ügyintéző az idei évben nyugdíjba vonul, ezt
követően újabb átszervezések várhatók, a pénzügyi vonalat kellene tovább erősíteni.
Beszélt arról, hogy új feladatokkal bővült az önkormányzatok feladatköre, megnyílt a
bölcsőde, ahova Bakonykútiból is járnak gyermekek. Elindult a Szociális
Intézményen belül a nappali ellátás is, a járvány miatt egyelőre a házi gondozáshoz
hasonló formában. Iszkaszentgyörgyön új tanyagondnoki szolgálat létesült. A
fogorvosi ellátásban is változás történt, március végével a korábbi orvos távozott,
helyére július 1-től sikerült helyettest találni, azonban csak részmunkaidőben.
Ellenőrzésekben nem volt hiány, a szokásos belső ellenőrzésen kívül vizsgálatot
folytatott az Állami Számvevőszék, a Levéltár, a Szociális és Gyámhivatal, valamint a
Kincstár is.
Megköszönte a képviselő-testületnek a hivatal működéséhez nyújtott támogatását,
igyekeznek az önkormányzatok munkáját segíteni.
Marics József polgármester:
Megköszönte a hivatali dolgozók munkáját, a pandémia alatti helytállást.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2021. (VII.8.) határozata
az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
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Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
--------------------------------------6) Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről
– a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Emlékeztetett arra, hogy minden döntésről előzetesen írásban tájékoztatta a
képviselőket, így a beszámoló nem tartalmazott meglepetéseket. A költségvetés
elfogadása előtt többször egyeztettek, még videokonferencia keretében is.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2021. (VII.8.) határozata
a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet alatt - 2020.
november 4. és 2021. június 14. között - a Képviselő-testület hatáskörében hozott
polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
--------------------------------------7) Javaslat a KDV Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodás
módosítására– a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Társulási megállapodás módosítása
személyi változások miatt szükséges, valamint Akasztó kilépése és Pusztavám
csatlakozása miatt. Kérte a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2021. (VII.8.) határozata
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a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
1.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül 2019. december 31. nappal történő
kilépés miatt Dunaújváros térség megnevezés alatt szereplő Akasztó Község
Önkormányzata 6221 Akasztó, Fő u. 40. képv.: Suhajda Antal polgármester,
2.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolásba felvételre kerül 2021. január 1. nappal történő
csatlakozás alapján Mór térség megnevezés alatt Pusztavám Község
Önkormányzata,8066 Pusztavám Kossuth u. 64-66. képv.: Csordás Mihály
polgármester,
3.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó
felsorolásban
az
alábbiakban
felsorolt
önkormányzatok
képviselőinek megnevezése a következők szerint módosul:

ADONY térsége:
Besnyő Község Önkormányzat
képv.: Fejes Zsuzsanna polgármester
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
képv.: Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Hantos Község Önkormányz
képv.: Kovácsné Kardos Valéria polg

Perkáta Nagyközség Önkormán
képv.: Oláh István polgármest

DUNAÚJVÁROS térsége
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képv.: Pintér Tamás polgármester
MARTONVÁSÁR térsége
Ercsi Város Önkormányzat
képv.: Szabó Tamás polgármester

Budakeszi Város Önkormányz
képv.: dr. Győri Ottilia polgárme

Etyek Nagyközség Önkormányzata
képv.: Zólyomi Tamás polgármester

Gyúró Község Önkormányza
képv.: Horváth Gyula polgárme

Kajászó Község Önkormányzata
képv.: Császár Roland polgármester
MÓR térsége
Fehérvárcsurgó Községi
Önkormányzat
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Gánt Község Önkormányza

képv.: Temesvári Krisztián polgármester

képv.: Krausz János polgármes

Isztimér Község Önkormányzata
képv.: Gömbösné Rostaházi Judit
polgármester
Magyaralmás Község Önkormányzata
képv.: Pap Tibor polgármester

Kincsesbánya Község Önkormá
képv.: Murányi Marianna polgárm

Nagyveleg Község Önkormán
képv.: Kosárszki József polgárm

Szápár Község Önkormányzata
képv.: Trojákné Szita Katalin
polgármester
OROSZLÁNY térsége
Bakonybánk Község Önkormányzata
képv.: Nagyné Farkas Marianna
polgármester
Csatka Község Önkormányzata
képv.: Bognár Tímea polgármester
Réde Község Önkormányzata
képv.: Farkas Lajos polgármester

Bakonyszombathely Község Önkor
képv.: Géringer Istvánné polgárm

Ete Község Önkormányzat
képv.: GyüszinéRohonczi Anita polg

Szákszend Község Önkormány
képv.: Papp Attila Csaba polgárm

Tárkány Község Önkormányzata
képv.: Major Lászlóné polgármester
POLGÁRDI térsége
Füle Község Önkormányzata
képv.: Kiss Róbert polgármester

Litér Község Önkormányza
képv.: Varga Mihály polgármes

Mátyásdomb Község Önkormányzata
képv.: Lelkes Tibor polgármester

Mezőszentgyörgy Község Önkorm
képv.: Lánginé Csík Angéla polgár

Sárkeszi Község Önkormányzat
képv.: Kőhegyi László polgármester

Sárszentmihály Községi Önkorm
képv.: Óber Andrea polgármes

Soponya Nagyközség Önkormányzat
képv.: Szűcs Norbert polgármester

Szabadbattyán Nagyközségi Önkor
képv.: Szabó Ildikó polgármes

SÁRBOGÁRD térsége
Alap Község Önkormányzata
képv.: Szalai János Milán polgármester

Igar Község Önkormányzat
képv.: Molnár István polgármes
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Mezőszilas Község Önkormányzat
képv.:Steidl János polgármester

Nagykarácsony Község Önkormá
képv.: Scheier Zsolt polgármes

Pálfa Község Önkormányzata
képv.:Mérei Melinda polgármester

Sáregres Község Önkormány
képv.:AlbertnéTiringer Mária polgár

Simontornya Város Önkormányzata
képv.: Torma József polgármester
SZÉKESFEHÉRVÁR térsége
Aba Város Önkormányzata
képv.: dr. Mikula Lajos polgármester
Pákozd Nagyközség Önkormányzata
képv.: Kardos Ádám polgármester
VELENCE térsége
Baracska Község Önkormányzata
képv.: Szőlősy Attila polgármester

Lovasberény Község Önkormán
képv.: Südi Mihály polgármest

Zámoly Község Önkormányz
képv.: Sallai Mihály polgármester

Nadap Község Önkormányza
képv.: Köteles Zoltán polgárme

Velence Város Önkormányzata
képv.: Gerhard Ákos polgármester
4.
A Társulási Megállapodás V. fejezet első bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a
munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgárdi Polgármesteri Hivatal látja el. A
Polgármesteri Hivatal címe: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., PIR száma:363002. A
Társulás gazdálkodásának részletes szabályait Polgárdi Polgármesteri Hivatal
szabályzatai tartalmazzák. A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával
rendelkezik.”
5.
A Társulási Megállapodás XI. fejezet XI/3. pont harmadik bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, valamint az
ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából jött
létre. Amennyiben a hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására a Társulás
saját pénzeszközei is felhasználásra kerülnek, a felhasznált teljes összeg
lakosságszám arányos mértékű megfizetésére köteles az új csatlakozó
önkormányzat abban az esetben, ha a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés
eredményeiből részesül. A Társulási Tanács- figyelemmel a csatlakozás
körülményeire (fejlesztés megvalósításától eltelt idő, fejlesztés eredményeiből
történő csekély mértékű részesedés, más hulladékgazdálkodási társulásban
megvalósult tagság)- a fenti rendelkezéstől eltérően állapíthatja meg az új csatlakozó
önkormányzat által fizetendő hozzájárulás összegét, módját és a teljesítés
határidejét.
6.
A Társulási Megállapodás 1. számú melléklete - Tagi önkormányzatok
felsorolását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
szóló törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal-helyébe
jelen módosítás 1. számú melléklete lép.
7.
Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat
képviselő-testülete elfogadó határozathozatalát követően, az időrendben
legutolsó határozat időpontját követő nappal lép hatályba.
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II.
Bakonykúti
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
mellékletében foglaltak szerint fogadja el a Társulási
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

a
határozat
Megállapodás

Határidő: 2021. július 15.
Felelős: polgármester
--------------------------------------8) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a mai testületi ülést megelőzően egy informális beszélgetés
keretében beszélték meg a képviselő-testület tagjaival a legutóbbi – 2021. október
29.-i – ülés óta történteket. A legfontosabbakat írásban is megküldte a
képviselőknek, ezért csak röviden egészíti ki a megbeszélteket és a leírtakat.
Megtörtént a felújított orvosi rendelő és az újonnan létesített védőnői szoba
ünnepélyes átadása. Az erre vonatkozó kifizetési kérelem határidőre benyújtásra
került.
Ahogy az írásos előterjesztésben szerepel, három alkalommal egyeztetett Törő
Gábor országgyűlési képviselővel Bakonykúti vízellátásáról, aki támogatja a
biztonságos ivóvíz ellátás megteremtését. Időközben olyan törvénymódosítás történt,
amely lehetővé teszi az a vízmű átadását az államnak, ezzel együtt az ellátási
kötelezettséget is. Ezt a lehetőséget is meg kell fontolni.
Elmondta, hogy a közelmúltban történt csőtörés indokolja a patak és a vízház közötti
csővezeték cseréjét, ezért erre árajánlatot kért a DRV-től.
Rövid tájékoztatást adott a Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári
Klubjával szervezett közös rendezvényről, amely 2021. 07. 24.-én kerül megtartásra.
A rendezvény kulturális programjának támogatására pályázatot adtak be a Fejér
Megyei Önkormányzathoz, így várhatóan csak a főzőverseny ajándékainak költségét
kell fedezni az önkormányzatnak. Tájékoztatta továbbá a képviselőket, hogy a
nyugdíjasklub a tagjainak térítés mentesen egy hordó csapolt sört biztosít, amelynek
költsége bruttó 20.000 Ft. Célszerűnek tartaná, ha az önkormányzat is vásárolna egy
hordó sört és akkor nem kellene különbséget tenni a rendezvényen a klubtagok és a
falu lakói között.
Varga Sándor képviselő:
Ez így lenne természetes.
Mészáros Imola alpolgármester
Ugráló vár is lesz, ennek is lesz költsége, de a kulturális normatíva ezt fedezi.
Varga Sándor képviselő:
Asszonytornával kapcsolatban kérdezte tőle, hogy lesz-e erre lehetőség?
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Marics József polgármester:
Válaszában elmondta, hogy a hátsó, közösségi teremben tervezik ezt megvalósítani,
de ott még rendet kell tenni, a selejtezésre váró anyagokat, eszközöket ki kell
válogatni, valamint az ajtóra olyan zárat kell rakatni, amely biztosítja a hátsó részről
való bejutást az épületbe. Ezt a munkát megrendelte és ha kész, akkor lehet tartani a
tornát. Arra fel kell készülni, hogy ott még egy tisztasági festést is meg kell majd
valamikor csinálni, de sajnos erre még árajánlatot sem kapott. Kérte a beszámoló
elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2021. (VII.8.) 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
--------------------------------------9) Egyebek
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte az ülésen
való részvételt, majd az ülést bezárta.
K. m. f.

Marics József
polgármester
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