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NAPIREND ELŐTTI ESEMÉNY
Marics József polgármester:
Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, külön köszöntötte Dr. Rumann
Hildegard háziorvosunkat, ésaz 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
20/2022. (IV.28.) határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. április 28-iülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1) Tájékoztatás az egészségügyi ellátás helyzetéről – Dr. Rumann Hildegard
háziorvos és Gál Diána védőnő előterjesztésében
2) Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi
tűzvédelmi tevékenységéről – a polgármester előterjesztésében

3) Javaslat a 2021. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentés elfogadására – a
jegyző előterjesztésében
4) A 2022. évi belső ellenőri jelentésben foglalt javaslattal kapcsolatos
intézkedés előkészítése – a jegyző előterjesztésében
5) Javaslat a fogorvosi tevékenység végzésére vonatkozó feladatellátási
szerződés elfogadására – a polgármester előterjesztésében
6) Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására – a polgármester
előterjesztésében
7) Javaslat a 2021. évi nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatás
költségelszámolására – a polgármester előterjesztésében
8) Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú víziközművek állami tulajdonba
adásáról – a polgármester előterjesztésében
9) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében
10) Egyebek
---------------------------------------

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Tájékoztatás az egészségügyi ellátás helyzetéről – Dr. Rumann Hildegard
háziorvos és Gál Diána védőnő előterjesztésében
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy minden évben egy alkalommal a háziorvos, illetve a
védőnő beszámol az éves tevékenységéről. Megköszönte a beszámolók
elkészítését. A beszámolókat nem ismertette, mert az már kiküldésre került a
napirendi pontokkal. Gál Diána védőnő jelezte, hogy a mai napon nem tud részt
venni, de ha bármilyen kérdés felmerül, arra szívesen válaszol. Továbbá elmondta,
hogy a védőnővel jó a kapcsolat, problémáról nem számolt be és a lakosság részéről
sincs olyan jelzés, amit meg kellene a testületnek tárgyalnia.
Doktornő részletes beszámolóját is megköszönte és megkérdezte szeretné-e
kiegészíteni valamivel.
Dr. Rumann Hildegard háziorvos:
Megköszönte, hogy egy nagyon szépen felszerelt, korszerű rendelőt kaptak. A
betegek is elégedettek és nagyon meg szokták dicsérni.
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a rendelő átadása során a tisztiorvos a szövetszékeket kifogásolta a
váróban, melyeknek a fertőtlenítése, tisztántartása nem megoldható. A műanyag
borítású székek már meg lettek rendelve, hamarosan meg is fognak érkezni.
Köszönetet mondott a háziorvosnak és a kollégáinak a vírushelyzet kapcsán nyújtott
munkájukért.
Röviden tájékoztatta a testületet arról, hogy a jelenlegi formájában a háziorvosi
ügyeleti rendszer hosszútávon fenntarthatatlan. Ez országosan is probléma, ezért
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már az elmúlt évben felmerült, hogy ezt a feladatot elveszik az önkormányzatoktól és
átveszi az állam. Hajdú-Bihar Megyében már volt egy ilyen kísérlet, ahol az OMSZ
vette át ezt a feladatot. Bakonykúti a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
keretben tartja fenn a városkörnyéki ügyeletet, amelyben a lakosságszám alapján
Székesfehérvár viseli a legnagyobb terhet, a város jelezte, nem lesz államosítás,
akkor szeptemberben ő kezdeményezi a jelenlegi ellátás átalakítását. 10 évvel
ezelőtt már felmerült a Szent György Kórház sürgősségi ügyeletével való
összevonás lehetősége, elképzelhető most is egy ilyen javaslat. Kérte a doktornő
véleményét, javaslatát, ha az ügyeleti rendszer átalakítására sor kerül
szeptemberben.
Dr. Rumann Hildegard háziorvos:
Véleménye szerint működhet ez a rendszer, ha a háziorvosi ügyeletben dolgozó
orvosok elkülönítetten vizsgálják meg a kisebb tünetekkel jelentkező betegeket, és
csak indokolt esetben küldenék őket tovább szakorvosi vizsgálatokra a sürgősségi
ellátás keretében.
Marics József polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a beszámolók elfogadását.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2022. (IV.28.) határozata
a háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat 2021.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2022. (IV.28.) határozata
a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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--------------------------------------2.) Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi
tűzvédelmi tevékenységéről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
A beszámolóhoz annyit fűzött hozzá, hogy 2021. évben tűzesethez nem kellett
igénybe venni a Tűzoltóság segítségét, vihar utáni kárhoz egyszer. A jelzésünkre
ilyen esetben is készséggel és gyorsan állnak rendelkezésünkre. Kérdés,
hozzászólás nem hangzott el így kérte a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2022. (IV.28.) határozata
a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi
tevékenységéről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Székesfehérvári Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2021-ben végzett tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
-------------------------------------3.) Javaslat a 2021. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentés elfogadására –
a jegyző előterjesztésében
Kovács Edit jegyző:
Tájékoztatta a testületet, hogy a 2021. évben a szociális ellátások vizsgálata történt a
belső ellenőrzés keretében,annak megállapítása, hogy a települési támogatásra való
jogosultság megállapításának, bizonylatolásának, folyósításának rendje megfelelően
szabályozott-e, a gyakorlati alkalmazás megfelel-e az előírásoknak, a rendszer
zártsága biztosított-e. Bakonykúti tekintetében ezen ügyek száma nem jelentős.
Az ellenőrzésnek két megállapítása volt. Az egyik a PTR rendszerrel kapcsolatos,
ahová rögzíteni kell ezeket a szociális támogatásokat. A kolléganőnek, aki év közben
átvette a feladatot még nem volt hozzáférése az ellenőrzés időszakában. Azóta a
probléma megoldódott, az ellátások rögzítése megtörtént az intézkedési tervben
foglaltaknak megfelelően.
A másik az analitikus nyilvántartás, amibe külön is rögzíteni kell ezeket a
támogatásokat. Ez nem volt felfektetve, azóta ezt a hiányt is pótoltuk.
Erről készült ez az éves belső ellenőrzés jelentés,amely rögzíti, hogy a feltárt
hiányosságok az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően javításra kerültek.
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Marics József polgármester:
Megköszönte a tájékoztatást. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így kérte a
testületet az összefoglaló jelentés elfogadására.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2022. (IV.28) határozata
a 2021. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentés elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi belső ellenőrzésről
szóló beszámolót – az abban foglalt megállapításokkal együtt - elfogadja és felkéri a
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős: jegyző
--------------------------------------4.) A 2022. évi belső ellenőri jelentésben foglalt javaslattal kapcsolatos
intézkedés előkészítése – a jegyző előterjesztésében
Kovács Edit jegyző:
Az idei ellenőrzéshez kapcsolódóan elmondta, hogy a testületi működést vizsgálta a
belső ellenőrzés. Alapvetően minden rendben találtak, egyetlen felvetés volt, hogyha
a testület határozatot hoz, ezeknek az utógondozása nem történik meg a testület
előtt, vagyis nincs lejárt idejű határozatokról készült beszámoló. Az SZMSZ
módosítása szükséges ehhez, ezért erről a testületnek döntenie kell.
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy nem tartja szükségesnek, mert többlet feladatot generál, az érdemi
határozatok végrehajtásáról a polgármesteri tájékoztató keretében havonta
beszámol, ahogy eddig is. .Az SZMSZ módosítását nem tartja szükségesnek.
A testület tagjai egyetértettek a polgármesterrel a bevált gyakorlat tekintetében, ezért
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy az SZMSZ módosítására ne kerüljön
sor.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2022. (IV.28.) határozata a
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2022. évi belső ellenőri jelentésben foglalt javaslattal kapcsolatos intézkedés
előkészítéséről
Bakonykúti Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi belső
ellenőri jelentésben foglalt javaslatot és úgy dönt, hogy a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót nem tartja szükségesnek, ennek megfelelően a
Szervezeti és Működési Szabályzatot nem módosítja
Határidő: folyamatos
Felelős: Marics József polgármester
Kovács Edit jegyző
--------------------------------------5.) Javaslat a fogorvosi tevékenység végzésére vonatkozó feladatellátási
szerződés elfogadására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy a finanszírozás és a folyamatosság miatt meg kellett
kötni a fogorvosi ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződést, de a testületnek ezt
jóvá kell hagynia. Minden szempontból kedvező lesz a változás az ellátás
tekintetében, mivel a fogorvosi tevékenységet magánpraxisban vette át a Doktor Úr,
így semmiféle fizetési kötelezettség nincs felé, és nem kell lakást biztosítani sem.
Hétfőtől mindennap rendel és magánrendelés keretein belül is lehetőség nyílik
fogászati beavatkozásokra is.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a szerződés
elfogadását.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2022. (IV.28.) önkormányzati határozata
a fogorvosi tevékenység végzésére vonatkozó feladatellátási szerződés
elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi tevékenység
végzésére vonatkozóan a GINGIVA Fogorvosi Betéti Társasággal (Székhely: 8000
Székesfehérvár, Zsolnai u. 6., adószám: 21583146-1-07, cégjegyzékszám: 07 06
014201) ellátó fogorvos: Dr. Óvári Péter fogorvos (pecsétszám: 58179) kötött
feladatellátási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
---------------------------------------
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6.) Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a terv elfogadása formális dolog, mert közbeszerzési pályázat
kiírására nincs anyagi lehetőségünk. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így kérte
a terv elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta.
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2022. (IV.28.) önkormányzati határozata
2022. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
Bakonykúti Község Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési Tervét az alábbi
tartalommal elfogadja.
2022. évi közbeszerzési terv

Tervezett
közbeszerzés
elnevezése,
tárgya

-----------

Határidő:
Felelős:

Közbeszerz
és
(becsült)
értéke Ft
(Nettó)

----------

A közbeszerzés pénzügyi forrásai (Ft)

Költség
-vetési
támogatás
-------

Saját
forrás

Eu.
támogatá
s

Egyéb
forrás

---

------

------

Közbeszerzésmeg
kezdésének
tervezet
t időpontja

----

A
tervezett
eljárás
típusa

------

azonnal
polgármester, jegyző
---------------------------------------

7.) Javaslat a 2021. évi nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatás
költségelszámolására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
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Tájékoztatta a testületet, hogy a DRV adatszolgáltatása egy tájékoztatás, azért van
rá szükség, mert a lakosság a rezsicsökkentett költséget fizeti, a közületeknek, így az
önkormányzatnak is a tényleges költséget kell megtérítenie.
A csatolt elszámolással kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, így
szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2022. (IV.24.) önkormányzati határozata
a 2021. évi nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatás
költségelszámolásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás költségeinek elszámolását
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
--------------------------------------8.) Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú víziközművek állami tulajdonba
adásáról – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Ismertette a testülettel, hogy a vízi közmű helyzetére vonatkozóan tavaly nyáron
jelent meg az a törvény módosítás, ami lehetővé teszi a vízmű átadását az állam
felé. Két héttel ezelőtt egy tájékoztató volt Iszkaszentgyörgyön, ahol a DRV
képviselői a környékbeli települések polgármestereit tájékoztatták az átadás
lehetőségéről. Egy szándék nyilatkozatot kell benyújtani első körben, ha élni
kívánunk a lehetőséggel. A BM közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkához
írt levelében kérte, hogy a regionális szennyvízelvezető rendszerre történő
csatlakoztatásunk megoldásával egyidejűleg a településünk biztonságos ivóvíz
ellátása is történjen meg. Erre azt válaszolták, hogy az előterjesztés az ivóvíz
ellátással kapcsolatos igényeket és költségeket nem tartalmazza, arra csak a
Kormányhoz egyedi kérelem benyújtása esetén biztosítható forrás. Felhívták a
figyelmemet arra is, hogy ez csak akkor lehetséges, ha részletes műszaki tervekkel
és részletes költségvetéssel rendelkezünk. Mivel mi vagyunk a vízmű tulajdonosa,
így az állam jelenleg nem tud segíteni, de ha átadjuk a viziközművünket, akkor ennek
a jogi lehetősége megteremtődik, de csak a jogi lehetősége.
A szándéknyilatkozat elfogadásával a vagyoni átadás még nem történik meg, ezért
javasolta a szándéknyilatkozat elfogadását.
Pusztay Krisztián képviselő:
Kérdést intézett a polgármester felé, hogy a jelenlegi helyzet szerint mi üzemeltetünk
és bízzuk meg a DRV-t javítással, ha probléma adódik, de azzal, hogy ezt átadjuk
már nem lesz rálátása az önkormányzatnak és mi a garancia arra, hogy foglalkozni
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fognak a problémával? Várható-e, hogy valakivel tudunk erről érdemben beszélni,
arról mit jelent, ha állami tulajdonba kerül a vízmű?
Marics József polgármester
Válaszában elmondta, hogy az üzemeltetés ugyanúgy a DRV feladata lesz, csak a
GFT nem terhel minket. Ők be tudnak tervezni nagyobb beruházásokat is. Jelenleg
500.000,- Forint áll rendelkezésre az eszközhasználati díjból, ebből tudunk
betervezni felújításra. Ha ez a DRV-nél van akkor az ő költségvetésük erejéig lehet
tervezni. A ráhatásunk teljes mértékben megszűnik, de most is kiszolgáltatottak
vagyunk, mivel jelentősebb meghibásodás vagy fejlesztési szükséglet esetén nincs
pénzügyi fedezetünk a megvalósításra, de tulajdonosként ezt nekünk kellene jelenleg
biztosítani.
Pusztay Krisztián képviselő:
Megosztotta a félelmeit azzal kapcsolatban, hogy olyan kicsi település vagyunk, hogy
a DRV-nek GFT-jébe sem fogunk számottevő súllyal szerepelni és nem fognak itt
fejleszteni. Látva a rendszer működését és az anyagi lehetőségeket nem számít
arra, hogy óriás beruházásokat fognak itt végrehajtani.
Marics József polgármester:
Az esélye van meg annak, hogy egy olyan működő rendszer hozzanak létre, ami a
DRV-nek is kedvező, és nem csak elviszi a bevételeit. Jelezte, hogy a
szándéknyilatkozat elfogadása még nem jelent végleges elköteleződést. Javasolta
az integrációban való részvételt, ehhez kérte a képviselők szavazatát.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2022. (IV.28.) önkormányzati határozata
Önkormányzati tulajdonú víziközművek állami tulajdonba adásáról
Bakonykúti
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
az
önkormányzati tulajdonú víziközművek állami tulajdonba adására vonatkozó
előterjesztést és kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az önkormányzatot terhelő
víziközmű-szolgáltatás ellátási kötelezettségének és a tulajdonában álló víziközművagyonnak az államra történő önkéntes átruházására irányuló integrációban rész
kíván venni.
Határidő: folyamatos
Felelő: polgármester
---------------------------------------
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9.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
A beszámolóhoz kapcsolódóan kiemelte, hogy fájó szívvel írta meg a
Katasztrófavédelemnek, hogy nem tudunk menekülteket fogadni, mert erre
Bakonykútiban nincsenek meg a feltételek. A környék településeinek
polgármestereivel beszélgetve látni, milyen óriási feladat hárul ezzel a településre.
Rengeteg intézni való van az érkező menükeltekkel kapcsolatban, ami fizikailag és
anyagilag is megterhelő. Vissza igényelhető 4000,- Forintot biztosít az állam, de ez
az összeg nem fedezi a kiadásokat. A továbbiakban nem tudni, hogy alakul majd ez
a helyzet, még nem kizárt, hogy a falunak is vállalni kell ezt a feladatot.
A pályázatokról annyit kell tudni, hogy Mészáros Imola közösségszervező
foglalkoztatása 2023. június 30. napjáig biztosított, a pénz megérkezett a
számlánkra. A másik két pályázatot nem nyertük meg. A kültéri közösségi térnél
folyamatban volt az építési engedély megszerzése, de kértük az eljárás a
felfüggesztését a telekhatár rendezés miatt. Mivel ez megtörtént, az engedélyezési
eljárást folytatnánk, hiszen az engedély 4 évig érvényes. A tervek megvannak, így az
építési engedély kiadásának költsége már nem jelentős.
Kitért még arra, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Intézmény vezetője felmondott, a
pályázat kiírása megtörtént, a tervek szerint június közepén lesz elbírálva. Addig a
korábbi intézményvezető helyettes látja el a feladatot, aki korábban Budai Kamilla
helyettese volt. Várhatóan ő is pályázni is fog a vezetői pozícióra.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2022. (IV.28.) önkormányzati határozata
polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
--------------------------------------Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte az ülésen
való részvételt, majd az ülést bezárta.
K. m. f.
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Marics József
polgármester
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