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Készült: Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének 2022. szeptember 8-án
8 órakor megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza
8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.
Jelen vannak:

Marics József
Mészáros Imola
Pusztay Krisztián Zoltán
Varga Sándor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:

Kovács Edit

jegyző

NAPIREND ELŐTTI ESEMÉNY
Marics József polgármester:
Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, az ülést megnyitotta. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, tekintettel arra, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből
4 fő az ülésen jelen van, Szabó Zsolt képviselő kimentését kérte. 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
44/2022. (IX.8.) határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. szeptember 8-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1) Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására – a
jegyző előterjesztésében
2) Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozóan a 2023-2037. évi gördülő
fejlesztési terv elfogadására – a polgármester előterjesztésében
3) Javaslat a FEJÉRVÍZ ZRT-ben fennálló társasági részesedés ingyenes
átruházására – a polgármester előterjesztésében
4) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség ellenőrzéséről – az
Ügyrendi Bizottság elnökének előterjesztésében

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1) Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására – a
jegyző előterjesztésében
Marics József polgármester:
Mielőtt átadta szót Jegyző Asszonynak, pár szót kívánt szólni a költségvetés
módosításával kapcsolatban. A költségvetés jelenlegi módosítását még nem az
energia válság miatt kezdeményeztük, hanem azért, mert a gyes-ről visszatérő
dolgozónk ki nem vett szabadsága miatt a jelenlegi hivatalsegédünket 2022. október
31.-ig tovább kell foglalkoztatnunk. De sajnos Európában, így Magyarországon is az
energiaválság miatt nagyon nehéz helyzet alakult ki, fel kell készülni, hogy mi is
olyan kellemetlen helyzetbe fogunk kerülni, mint amelyet Székesfehérvár már most is
érzékel, ezért is osztotta meg Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár
polgármesterének ezzel kapcsolatos facebook bejegyzését is.
Az önkormányzatunknak gázra az év végéig van szerződése. A jelenlegi információk
szerint a gáz ára tízszerese lesz a jelenlegi árnak, ez azt jelenti, hogy közel fél millió
forintot kell majd fizetni havonta csak az önkormányzat épület gázellátására. Jelenleg
a központi költségvetéstől havonta 750 ezer forintot kapunk, így akkor
tulajdonképpen semmi másra nem marad pénzünk.
Nemcsak a rezsiköltségek növekedésével kell számolni, hanem az energiaköltségek
miatt további megnövekedett kiadásokkal, amelyekkel majd nap, mint nap fogunk
szembesülni. A mai ülésünkön a gyepmesteri szerződést is módosítani kell az
üzemanyag árak emelkedése miatt, de az intézmények költségei is meg fognak
növekedni, amihez hozzájárulást fizetünk, így az óvoda, szociális központ, orvosi
ügyelet költségei. Szerencsére van annyi tartalékunk, hogy nem kell kapkodnunk, de
amint megtudjuk a pontos számokat, haladéktalanul meg kell hoznunk azokat a
döntéseket, amelyek fájdalmasok lesznek. Ha a tartalékok elfogynak, katasztrofális
helyzetbe kerülünk.
Nem várhatunk arra, hogy az állam segíteni fog, mivel az önkormányzatok mellett az
államnak még nagyon sok területen kell biztosítani a működőképességet. Így
biztosítani kell a közszolgáltatásokat, a kórházak, oktatási intézmények működését
is, de a lakosság fennmaradt rezsicsökkentése is jelentős teher az államnak.
Gondolkodnunk kell a megoldásokon, de csak a konkrét számok ismerete után.
A jelen helyzetben a kommunális adó emelését nem tartja indokoltnak. Az
idegenforgalmi adó bevezetésén el lehet gondolkodni, de nem biztos, hogy akkora
bevétel lenne, ami segítene minket kihúzni ebből a helyzetből.
Legelső körben adatot kellene gyűjteni, a helyi szállásadóktól arra vonatkozóan,
hogy mekkora a forgalmuk. Iszkaszentgyörgyön van IFA, ezért van erre vonatkozó
tapasztalat, így Jegyző Asszonyt felkérte, hogy a részleteket nézzék meg az adós
kolléganővel. Átadta a szót Kovács Edit jegyzőnek.
Kovács Edit jegyző:
Elmondta, hogy nagy horderejű módosításokat nem terveztek. A bevételi oldalon
módosításra került a pénzmaradvány. Amikor év elején költségvetést tervezünk
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akkor még nincs zárszámadás, így a 11.753.244,- helyett 11.702.739, - lett a
pénzmaradvány pontos összege. A közhatalmi bevételek bevételi előirányzata
emelkedett az iparűzési adó növekedésével. 1.400.000, - Ft-ot terveztük egész évre
és a félévkor 1.882.635, - volt, ami valószínű még növekedni fog. Felhalmozási
bevételeknél lett könyvelve 1.762.800,- Ft, ami a közösségszervezős pályázat
bevétele, ez nem szerepelt eredeti előirányzatként. Működési célú államháztartási
támogatások összege is növekedett az iparűzési adókiesés kompenzációja miatt.
A kiadásoknál a személyi juttatásoknál kellett módosítani, mivel a hivatalsegéd
visszatér a gyesről és augusztus 21-től a szabadságát tölti, helyettese viszont
október végéig foglalkoztatva van, hogy a feladat zavartalanul el legyen látva. Ennek
230 ezer forint a bérvonzata 30 ezer körül van a járulék vonzata. A rezsiköltségeket
növeltük 500.000,- forinttal, de erre az idei évben várhatóan még nem lesz szükség.
Egyéb dologi kiadásokra 150.000,- van tervezve, ez földmérői díj, a beruházások
összege pedig a váróterembe beszerzett székek árával emelkedett.
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a testületet a hivatalsegéd visszavételével kapcsolatban, akinek bérét a
minimálbér emelkedése miatt meg kellett emelni. Továbbra is napi 4 órában lesz
foglalkoztatva, de megegyeztek, ha valamelyik épületet be kell zárni a rezsidíjak
miatt akkor nem biztos, hogy szükség lesz a munkájára 4 órában.
Mivel kérdés hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a költségvetés
módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2022. (IX.15) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve
--------------------------------------2) Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozóan a 2023-2037. évi gördülő
fejlesztési terv elfogadására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
A kiküldött anyaggal kapcsolatban elmondta, hogy a terv elfogadása egy kötelező,
formális dolog, aminek eleget kell tennünk. Bele kell tenni azokat a feladatokat,
amelyek a vízmű biztonságos működéséhez szükségesek. Jogszabályi követelmény,
hogy csak annyit szabad betervezni, amennyire van költségvetési fedezet.
Szavazásra bocsátotta a GFT elfogadására vonatkozó javaslatot.

3

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2022. (IX.8.) határozata
a DRV_V_401_Bakonykúti kódszámú viziközmű rendszerre vonatkozó gördülő
fejlesztési terv elfogadásáról
Bakonykúti
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete,
mint
a
DRV_V_401_Bakonykúti községi vízmű megnevezésű víziközmű rendszer
ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §
szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2023-2037. időszakra elkészített
Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a
Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2023. évre vonatkozó munkálatokat a
DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV
részére legkésőbb 2022. december 15-ig megküldi.
Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.
Határidő: 2022. szeptember 30.
Felelős: polgármester
--------------------------------------3) Javaslat a FEJÉRVÍZ ZRT-ben fennálló társasági részesedés ingyenes
átruházására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Ismertette, hogy valamikor a FEJÉRVÍZ volt a Fejér megyei vízművek, és amikor
önkormányzati tulajdonba került, akkor még a falu ellátása is a FEJÉRVÍZ feladata
volt. Innen van még egy 150.000,- forintos részvényünk. Ezt most ingyen át kell
ruháznunk az államra, mert ha az állam tőkeemelést hajt végre, akkor nekünk is be
kell szállnunk ilyen arányban. Javasolta a részvényről történő lemondást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a napirendi pontot
a polgármester.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2022. (IX.8.) határozata
a Fejérvíz Zrt-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H §-ában foglaltakra tekintettel
kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az önkormányzatot terhelő víziközmű-
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szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség a Magyar
Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni. E
körben tárgyalásokat kezdeményez a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel az alábbi
tárgykörökben:
- a FEJÉRVÍZ ZRT-ben (8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.) fennálló társasági
részesedés ingyenes átruházásáról.
A szándéknyilatkozat kötelezettséget a víziközmű, a működtető vagyon vagy a
szolgáltatóban fennálló tulajdoni részesedés átruházására nem eredményez.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
--------------------------------------4) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség ellenőrzéséről – az
Ügyrendi Bizottság elnökének előterjesztésében
Varga Sándor elnök, Ügyrendi Bizottság:
Tájékoztatta a testületet arról, hogy az Ügyrendi Bizottság megvizsgálta a Szabó
Zsolt és hozzátartozói vagyonnyilatkozatának leadását, és megállapította, hogy ezen
kötelezettségének határidőben eleget tett.
Marics József polgármester:
Szavazásra bocsátotta a vagyonnyilatkozat-tételi
vonatkozó határozati javaslatot.

kötelezettség

teljesítésére

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2022. (IX.8.) határozata
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek ellenőrzéséről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Szabó
Zsolt képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett a saját és
hozzátartozói vagyonnyilatkozat határidőben történő leadásával.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
---------------------------------------

5) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében
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Marics József polgármester:
A kiküldött tájékoztatóban megküldött információkat azzal szeretné kiegészíteni,
hogy az 2022. 09. 07.-08. napján az áramszünet idejére a DRV egy aggregátort hoz,
így az ivóvíz ellátásban nem lesz fennakadás.
Továbbá a lövészet idejére egy új tüzelőállást kellett kijelölni Bakonykútitól északra a
Burok völgy keleti oldalán. A lövészet egyik eleme különleges, eddig nem alkalmazott
eljárást kíván, ezért kellett ezt kijelölni, tovább azért, hogy a 82-es utat ne kelljen
lezárni. Ehhez a falu szélén lévő földút használatára engedélyt adtak ki. 24 darab
eszközt hoznak be hármasával. Minden eszközzel hármat lőnek. Tulajdonképpen
egy gyári átadás-átvétel történik és a gyár emberei mondják meg, honnan lőjenek
milyen hatótávolságból.
Kérte a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2022. (IX.8.) határozata
polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
--------------------------------------6) Egyebek
a) Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz
Kovács Edit jegyző:
Elmondta, hogy ebben az évben is kiírták a Bursa pályázatot. Az „B” típusú a
főiskolára készülőknek van és az „A” típusú azoknak, akik már a felsőoktatásban
tanulnak. Az a kérdés, hogy szeretne- e az önkormányzat csatlakozni hozzá. A
pályázati kiírásról is dönteni kell, a kiírási határidő 2022. október 5. Ez úgy működik,
hogy a pályázatkezelő az önkormányzat hozzájárulását duplázza, maximum 5000,forintot tesz hozzá a pályázatkezelő. Például, ha az önkormányzat 3000,- forinttal
járul hozzá akkor ehhez még 3000,- forintot tesz hozzá a pályázatkezelő és így
havonta 6000, forint támogatásban részesül.
Az elmúlt évben 2 pályázó volt, 5000,- forint hozzájárulást kaptak ez 10 hónapra
vetítve 100.000,- forint költség az önkormányzatnak, a tanulók pedig ennek az
összegnek duplájában részesülnek. Ez egy tanévre szól.
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Marics József polgármester:
Szavazásra bocsátotta a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2023. évi
fordulójához való csatlakozásról vonatkozó határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2022. (IX.8.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához való
csatlakozásról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2023. évi fordulójához, a pályázati
kiírást elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat
aláírására.
- A pályázati eljárással összefüggő feladatok ellátására a jegyzőt felkéri.
- A pályázatok elbírálását a képviselő-testület végzi el és hozza meg a döntést.
- A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében 100 ezer forintot biztosít a
pályázati önrész fedezetére, amelynek betervezésére kötelezettséget vállal a
jegyző.
- A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetési
rendelet előkészítése során fentieket vegye figyelembe.
Határidő: 2022. október 5.
Felelős: polgármester
--------------------------------------b) Iskolai felvételi körzethatárok felülvizsgálata
Kovács Edit jegyző:
Tájékoztatta a testületet, hogy a körzethatárokat minden évben október 15-ig felül
kell vizsgálni. Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolához tartozik Bakonykúti. Kérdés
az, hogy kíván-e változtatni ezen a testület. Jelenleg 160 gyerekkel működik az
iskola, és 25 gyerekkel indult az első osztály.
Marics József polgármester:
Nem szeretnénk a felvételi körzeten változtatni, továbbra is az Iszkaszentgyörgyi
Általános Iskola marad a körzetes iskola. Hozzászólás, kérdés nem érkezett így
szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2022. (IX.8.) 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: 2022. október 15.
Felelős: polgármester
-----------------------------------------------c) Gyepmesteri szerződés módosítása
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy ez egy kötelező jogszabályban előírt önkormányzati feladat, egy
hónapban kétszer kell kijönnie ellenőriznie a gyepmesternek. Ennek a kilométer
összege emelkedett meg az üzemanyag áremelések kapcsán.
Kovács Edit jegyző:
Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy január 1-től elfogadták az új szerződést, akkor volt
193,- forint a kilométer díj, egyedi esetben 206,- forint. A mostani módosításban a
telephelytől-telephelyig kilométer díj 200,- forintra változna, az egyedi esetben pedig
215,- forintra október 1-től.
Marics József polgármester:
Szavazásra bocsátotta a díjemelésre vonatkozó javaslatot.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2022. (IX.8.) határozata
gyepmesteri szerződés módosításáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alpha-Vet Kft. (8000
Székesfehérvár, Homoksor 7.) szállítási díj emelésre vonatkozó kérelmét
megtárgyalta és 2022. október 1-től a telephelytől-telephelyig történő szállítás díját
200,- Ft/km + áfa, az egyedi eljárás díját 215,- Ft/km + áfa összegben elfogadja.
Határidő: 2022. szeptember 30.
Felelős: polgármester
------------------------------------------------
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d) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programnál (HEP) előírás, hogy
időközönként frissíteni kell és naprakészen kell vezetni. Pályázathoz is kérhetik, a
közösségi házzal kapcsolatos pályázatnál mellékelni kellett.
Kovács Edit jegyző:
Azt kell róla tudni, van egy új sablon amibe át kellett exportálni az adatokat, de nem
sikerült az előírásoknak megfelelően elkészíteni, ezért kértünk ajánlatot az Egyenlő
Mérték Szolgáltató Bt.-től. A felülvizsgálat díja 36.000,- Ft lenne.
Marics József polgármester:
Szavazásra bocsátotta az árajánlat elfogadására vonatkozó javaslatot.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2022. (IX.8.) határozata
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyenlő Mérték
Szolgáltató Bt. (8073 Csákberény, Mansbarth u. 17.) árajánlatát Bakonykúti település
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára és módosítására
vonatkozóan 36.000,- Ft összegben elfogadja.
Határidő: 2022. szeptember 30.
Felelős: polgármester
-----------------------------------------------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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Kovács Edit
jegyző

