
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének  2021. szeptember 30-
án 17.00 órakor megtartottrendes, nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza
                         8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.

Jelen vannak: 
Marics József polgármester
Mészáros Imola alpolgármester
Hajdú Csaba képviselő
Pusztay Krisztián képviselő
Varga Sándor képviselő

Távolmaradt: 

Tanácskozási joggal meghívott: 
Kovács Edit jegyző

I.

Napirend előtti esemény

Marics József polgármester:
Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, Szaller István kitüntetettet,  az ülést
megnyitotta.  Megállapította,  hogy az ülés  határozatképes,  tekintettel  arra,  hogy a
megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő az ülésen jelen van. Tájékoztatta a jelenlévőket,
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
37/2021. (IX.30.) határozata

az ülés napirendjének elfogadásáról

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. szeptember 30-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:
1) Tájékoztató a Vörösmarty Mihály  Könyvtár  által  a Könyvtárellátási  Szolgáltató

Rendszerben végzett tevékenységéről – Buriánné Tarró Edit Erzsébet igazgató
előterjesztésében

2) Fogorvosi megbízási szerződés felmondása – a polgármester előterjesztésében
3) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására – a jegyző

előterjesztésében
4) Javaslat  az  iskolai  felvételi  körzethatárok  meghatározására  – a  polgármester

előterjesztésében



5) Tájékoztató a környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében
6) Polgármesteri  tájékoztató  az  előző  ülés  óta  végzett  munkáról,  főbb

intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében
7) Egyebek

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1) Tájékoztató  a  Vörösmarty  Mihály  Könyvtár  által  a  Könyvtárellátási
Szolgáltató  Rendszerben  végzett  tevékenységéről –  Buriánné  Tarró  Edit
Erzsébet igazgató előterjesztésében

Marics József polgármester  :
Elmondta,  hogy az  igazgató  asszony nem tud  részt  venni  a  testületi  ülésen,  de
írásban jelezte, hogy a Könyvtár működésével minden rendben van. Megköszönte
Mészáros Imola könyvtárosi munkáját, javasolta a beszámoló elfogadását.

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2021. (IX.30.) határozata

a Vörösmarty Mihály Könyvtár szakmai beszámolójának elfogadásáról

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Vörösmarty  Mihály
Könyvtárnak  a  Könyvtárellátási  Szolgáltatási  Rendszerben  2020.  évben  végzett
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

2) Fogorvosi  megbízási  szerződés  felmondása –  a  polgármester
előterjesztésében

Marics József polgármester:
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a fogorvos benyújtotta felmondását, felmondási
ideje  február  végén fog lejárni.  Sajnos nagyon  nehéz megfelelő  fogorvost  találni,
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igyekeznek  ennek  érdekében  a  polgármesterekkel  megtenni  az  intézkedéseket.
Kérte a felmondás tudomásul vételét.

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2021. (IX.30.) határozata

fogorvosi feladatellátásra kötött megállapodás felmondásáról

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  dr.  Turkovics  Eszter
fogorvossal  2020.  május  28-án  kötött,  fogorvosi  tevékenység  végzésére  kötött
megbízási szerződés felmondását tudomásul veszi.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  felmondással  összefüggő
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2022.február 28.
Felelős: polgármester

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

3) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására – a
jegyző előterjesztésében

Marics József polgármester:
Átadta a szót jegyző asszonynak.

Kovács Edit jegyző:
Tájékoztatta  a testület  tagjait,  hogy lényegi  változás nem történt,  a finanszírozási
bevételek – az előző évi pénzmaradvány összege miatt - növekedtek kis mértékben
ez  került  pontosításra.  A  főszámokon  belül  a  dologi  kiadásoknál  jelentkezik  az
emelkedett összeg, valamint a Hivatal felújításából van egy tétel a beruházásokhoz
kerül át a számviteli szabályok szerint, ez hozza magával a mellékletek módosítását.

Marics József polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a költségvetés módosítás elfogadását. 

A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő rendeletet alkotta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2021. (X.1.) önkormányzati rendelete
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az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

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

4) Javaslat  az  iskolai  felvételi  körzethatárok  meghatározására– a
polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:
Véleménye  szerint  továbbra  is  Iszkaszentgyörggyel  maradjon  közös  körzetben
Bakonykúti,  nem javasolta  ennek  módosítását.  Kérte  a  képviselők  szavazatát  az
ügyben.

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2021. (IX.30.) határozata

az iskola felvételi körzethatárok meghatározása

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

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

5) Tájékoztató a környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:
Elmondta,  hogy  a  környezet  állapotról  minden  évben  kell  tájékoztatót  készíteni,
szerencsére  nincs  nagy  ipari,  mezőgazdasági  behatás  Bakonykútira,  ami
befolyásolná a környezet állapotát.
Az idei évtől a sütőolajat külön tudja gyűjteni a település, a zöld hulladékot pedig a
Depónia elviszi, amit zsákba lehet gyűjteni. Van azonban olyan zöld hulladék, amit
nem lehet kötegelni, ezt még a helyi rendelet szerint el lehet égetni a veszélyhelyzet
ideje alatt, de azt követően erre már nem lesz lehetőség. Ez várhatóan gondot fog
okozni  a  lakosságnak,  és  meg  fog  növekedni  külterületen  az  illegálisan  lerakott
zöldhulladék.
Kérte a tájékoztató elfogadását.
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A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2021. (IX.30.) határozata

a környezet állapotáról

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet állapotáról szóló 
tájékoztatót a csatolt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

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

Marics József polgármester  :
A kiküldött tájékoztatón felül kiemelte még, hogy Szücsi Frigyes régész kereste meg
egy  kutatással  kapcsolatosan,  ahol  megtalálták  Bakonykúti  volt  templomának
maradványát,  és  találtak  több  leletet  a  falu  elhelyezkedéséről.  Október  8.-ára
szerveztek  egy  találkozót  a  terület  földtulajdonosaival,  amelyen  kérni  fogják
hozzájárulásukat  a  további  kutatásokhoz,  illetve  egy  esetleges  bemutatóhely
kialakításához. 
Tájékoztatta  továbbá  a  képviselő-testületet  arról,  hogy  Gál  József  kérte  a
fehérvárcsurgói víztározó vonzáskörzetébe tartozó polgármesterek elvi támogatását
arra vonatkozóan, hogy a víztározót ne csak a horgászok használhassák, hanem ott
vízi sport oktatást is lehessen folytatni. A támogatói nyilatkozatot megadta.
 
Hajdú Csaba képviselő:
Nem  akadálya  ennek  a  kezdeményezésnek,  hogy  a  víz  minősége  miatt  elvileg
strandolásra nem használható?

Marics József polgármester
Strand kialakításának komolyabb feltételei vannak, de nem erre vonatkozott a kérés.

Kérte a polgármesteri beszámoló elfogadását.

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2021. (IX.30.) határozata

a polgármesteri beszámoló elfogadásáról
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Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  polgármester
beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

7) Egyebek

a.)Köznevelési szerződés elfogadása

Marics József polgármester:
Tájékoztatta  a  képviselőket  arról,  hogy azóvodai  nevelés  biztosítására  vonatkozó
köznevelési  szerződés  az  Iszkaszentgyörgyi  Vackor  Óvoda  tekintetében  lejárt,
melyet  meg  kell  hosszabbítani  az  ellátás  biztosítása  érdekében.  Javasolja  a
megállapodást  2025.  augusztus  31-ig  meghosszabbítani,  így  ha  az  új  képviselő-
testület változtatni szeretne, lesz rá lehetősége.

Pusztay Krisztián képviselő:
Érdeklődött, hogy mért ilyen magas a hozzájárulás összege. Erre a feladatra nincs
állami támogatás?

Kovács Edit jegyző:
Válaszában  rámutatott,  hogy  az  állami  támogatás  csak  a  költségek  egy  részét
fedezik. Pl. egy dajka béréhez 1.900 e Ft körüli a támogatás, míg a tényleges költség
ennél egy millióval több. 

Marics József polgármester:
Az óvónők, dajkák, konyhai  dolgozók bérét, a fenntartás teljes költségét az állami
támogatás  nem  fedezi,  a  hozzájárulás  a  költségvetési  adatok  alapján  került
meghatározásra, az elszámolás a beszámoló adatai alapján történik. 
Kérte a szerződés elfogadását.

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2021. (IX.30.) határozata

az óvodai nevelésre vonatkozó köznevelési szerződéselfogadásáról

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi Vackor
Óvoda és Konyha közös fenntartására vonatkozó köznevelési szerződést a csatolt
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
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Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

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

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
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