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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült:  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
augusztus 22-én megtartott nyilvános  testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
Jelen vannak:  

Marics József   polgármester 
Dr. Fülöp Gyula    képviselő 
Szalmási Tamás Ferencné  képviselő 

 
Tanácskozási joggal:    
                      Parajdi Cecília                              jegyző 
 
Távol maradt: 
  Kasza Jánosné    képviselő     
  Törjék György    képviselő 
 
Marics József  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van.  
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 a napirendi javaslatról 3  igen szavazattal – egyhangúlag -  
határozathozatal nélkül - a következő napirendet  fogadta el. 
 
N A P I R E N D: 
 
1. Javaslat Bakonykúti község víztermel ő kút hermetikus lezárására – a 

polgármester előterjesztésében 
 
2. Javaslat a nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésének, 

elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötele ző közszolgáltatás 
keretében történ ő biztosítására  – a polgármester előterjesztésében 

 
3. Tájékoztató a katasztrófavédelmi és polgári véde lmi feladatokról – a 

polgármester előterjesztésében 
 
4. Javaslat Bakonykúti Község Önkormányzata Helyi E sélyegyenl őségi 

Programjára – a polgármester előterjesztésében 
 
5. Javaslat a szociális igazgatásról és szociális e llátásokról szóló 3/2011. 

(IV.11.) önkormányzati rendelet módosítására – a jegyző előterjesztésében 
 

6. Tájékoztató az el őző ülés óta végzett tevékenységr ől, főbb eseményekr ől, 
intézkedésekr ől – a polgármester előterjesztésében 

 
7. Egyebek  
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Javaslat Bakonykúti község víztermel ő kút hermetikus lezárására – a 
polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos 
előterjesztést valamennyi képviselő megkapta. Ismertette a DRV Zrt árajánlatát a 
Bakonykúti község víztermelő kútjának hermetikus lezárására vonatkozóan. 
 
Javasolta a Képviselő-testületnek az árajánlat elfogadását. 
 
Vörösné Weiner Katalin a DRV Zrt. képvisel ője elmondta, hogy elsődleges 
feladatnak látja a kutak biztonságba helyezését, csapadékvíztől való lezárás indokolt. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 3 igen szavazattal – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
38/2013. (VIII. 22.) B. Önk. sz. határozata 

 
Bakonykúti község víztermelő kút hermetikus lezárásáról 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete  a Bakonykúti község 
víztermel ő kútjának vízbiztonságba helyezése érdekében megren deli a DRV. 
Zrt-től (Siófok, Tanácsház u. 7.) a kútfej lezárás generá l kivitelezési munkáit az 
árajánlat szerinti 262.790.-Ft + ÁFA, összesen 333. 743.-Ft vállalási árral. 
 
A képvisel ő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkoz ói szerz ődés 
aláírására. 

------------------------- 
 
2./ Javaslat a nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésének, 
elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötele ző közszolgáltatás keretében 
történ ő biztosítására  – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a DRV Zrt. megküldte az 
önkormányzat részére a nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szerződés tervezetét, mely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
Elmondta, hogy az előzmény az, hogy több lakos is megkereste azzal a problémával, 
hogy a DRV Zrt. tekintettel arra, hogy nincs az önkormányzatnak közszolgáltatási 
szerződése nem szállítja el a szennyvizet. Így a lakosság csak más szolgáltatóval, 
nagyobb szolgáltatási díjjal tudja elvitetni a szennyvizet. A szerződést ezért 
mindenképpen meg kell kötni. Ugyanakkor a kormány honlapján már megtalálható 
egy új kormányrendelet tervezet, amellyel nincs mindenben összhangban a jelenlegi 
szerződés tervezet, ezért javasolta, hogy a rendelet megjelenéséig napolják el a 
szerződés elfogadását.     
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Vörösné Weiner Katalin a DRV Zrt. képvisel ője elmondta, hogy kötelező 
közszolgáltatásról van szó, aminek ellátására szerződéssel kell rendelkezni. 
kiemelte, hogy valóban történt egy mulasztás a DRV részéről is, kértek 
állásfoglalásokat a jogászuktól, de szabadság miatt nem érkezett meg az 
állásfoglalás. Elmondta, hogy valóban lesz törvényi változás is, ezért egyet tud érteni 
azzal, hogy a Képviselő-testület a döntést elnapolja. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ő elmondta, hogy az árat magasnak tartja. 
 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 3 igen szavazattal – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
39/2013. (VIII. 22.) B. Önk. sz. határozata 

 
A háztartási szennyvíz begyűjtése ügyében 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete a nem közm űvel 
összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésének, elszállításának és 
ártalmatlanításának helyi kötelez ő közszolgáltatás keretében történ ő 
biztosításáról az e tárgyban elfogadásra kerül ő kormányrendelet kihirdetését 
követ ően, az abban foglalt feltételek figyelembe vételéve l hoz döntést. 

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

  3./ Tájékoztató a katasztrófavédelmi és polgári v édelmi feladatokról – a  
  polgármester előterjesztésében 
 

Marics József polgármester tájékoztatást adott a katasztrófavédelmi és polgári 
védelmi feladatokról. (A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Mivel hozzászólás nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztett 
tájékoztató elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 3 igen szavazattal – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
40/2013. (VIII. 22.) B. Önk. sz. határozata 

 
a katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képvisel ő-testülete megtárgyalta a 
katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatokról szóló tájékoztató, melyet az 
előterjesztés szerint elfogadott. 
 

--------------------- 
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4./ Javaslat Bakonykúti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenl őségi 
Programjára – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy az előterjesztést valamennyi képviselő 
megkapta.  
Gratulált és elmondta, hogy a program egyben egy szociológiai leírás is, melyet a 
TÜRR ISTVÁN KUTATÓ KÖZPONT is értékelt és el is fogadta. 
Javasolta Bakonykúti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 3 igen szavazattal – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
41/2013. (VIII. 22.) B. Önk. sz. határozata 

 
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 

 
 
A képvisel ő-testület Bakonykúti Község Önkormányzat 2013-2018 közötti 
időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenl őségi Programját – a Türr István Képz ő 
és Kutató Intézet, mint törvény által megbízott ell enőrző szerv, kormányzati 
partner ellen őrzése és véleménye alapján – a mellékelt formában e lfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajt ása érdekében szükséges 
intézkedéseket tegye meg, a TKKI és az érintettek r észére a Helyi 
Esélyegyenl őségi Programot küldje meg. 
 
 
Felelős: Marics József polgármester 
Határid ő: azonnal, folyamatos 
 

--------------------------- 
 
5./ Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011. 
(IV.11.) önkormányzati rendelet módosítására – a jegyző előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy elmondta, hogy a szociális 
Igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 
módosításának tervezetét valamennyi képviselő megkapta. 
Átadta a szót, Parajdi Cecília jegyzőnek. 
 
Parajdi Cecília jegyz ő elmondta, hogy részletesen ismertette a módosításokat §-ok 
és összegek szerint. 
Elmondta, hogy jelen rendelet 2013. december 31-ig lehet hatályban ebben a 
formában, ugyanis 2014. január 1-től törvényi rendelkezés alapján új szociális tv. lesz 
és ez alapján módosítani majd a helyi rendeletet is. 
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Marics József polgármester  – mivel több hozzászólás nem volt – javasolta az 
előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 3 igen szavazattal – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
6/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 

 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011. (IV. 11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 
 

------------------------------- 
 
 
 
6./ Tájékoztató az el őző ülés óta végzett tevékenységr ől, főbb eseményekr ől, 
intézkedésekr ől – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  tájékoztatta a Képviselő-testületet az előző ülés óta 
végzett tevékenységről, főbb eseményekről, intézkedésekről.  
 
A Képviselő-testület a polgármester által előterjesztett tájékoztatót egyhangúlag – 3 
igen szavazattal – határozathozatal mellőzésével tudomásul vette. 
 
 
7./ Egyebek 
 
 

a) Faszobrok állapotának javítása 
 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a faszobrok festésekor a festő jelezte, 
hogy a szobrok rossz állapotban vannak. Időközben az Almalopó fiú szobor kidőlt, a 
belseje teljesen üreges. Varga Sándor helyi asztalos elvitte, megpróbálta 
megmenteni. Sajnos a mellette lévő Vízhordó lány fantázia nevű szobor állapota is 
romlik, balesetveszélyes. Meglátása szerint ki kell vágni, akkor lehet meglátni, hogy 
milyen állapotban van a belseje, majd beton alapra kell rögzíteni. Elmondta, hogy 
ehhez a munkához daru szükséges. Javasolta, hogy a balesetveszély elhárítása 
érdekében a szobor minél előbb kerüljön kivágásra, de elmondta, hogy a 
helyreállítás költségei csak a kivágás után válnak ismertté. 
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Szalmási Tamás Ferencné képvisel ő elmondta, hogy a Remete szobor is rossz 
állapotban van, javításra szorul. 
 
 
Parajdi Cecília jegyz ő elmondta, hogy véleménye szerint célszerű lenne ezeket a 
munkálatokat egyszerre elvégezni. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ő elmondta, hogy a Jegyző Asszony 
véleményével egyetért, valamint felvetette, hogy esetlek az Alapítvány tudna 
pénzügyi fedezetet biztosítani a munkálatok elvégzésére. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a Remetefa is elég rossz állapotban 
van, de először a balesetveszélyes helyzetet kell megoldani, aztán lehet a többit. 
Darura mindenképpen két alkalommal lesz szükség, mivel a kivágásnál és a 
felállításnál is kell. 
  
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 3 igen szavazattal – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
42/2013. (VIII. 22.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

faszobrok állapotának javításáról 
 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete a közterületi fa- 
szobrok  állagmegóvása érdekében szükséges intézked ések megtételére a 
polgármestert felhatalmazza azzal, hogy a képvisel ő-testület a feladatokról 
kapjon tájékoztatást. 
 

-------------------------- 
 
 
 
 
 
b.) Javaslat értékpapír eladás ügyében 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy az önkormányzat számláján lévő pénz 
nem fedezi a szeptember hónapban esedékes kiadásokat, ezért javasolta, hogy az 
adóbevételek függvényében max. 2.000.000,-Ft összegű értékpapír kerüljön 
eladásra. 
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A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 3 igen szavazattal – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
43/2013. (VIII. 22.) B. Önk. sz. határozata 

 
az értékpapír eladásról 

 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete egyetért azzal, hogy az 
adóbevételek teljesülésének függvényében az önkormá nyzat tulajdonában lév ő 
értékpapírból legfeljebb 2.000.000.-Ft érték ű értékesítésre kerüljön, a vételárnak 
az önkormányzat költségvetési számlájára utalásával . Az ügylet 
lebonyolításával  a képvisel ő-testület megbízza a polgármestert. 

--------------------------- 
 
Marics József polgármester  tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy – augusztus 
26-tól szeptember 10-ig - 2 hét szabadságát tölti. Tekintve, hogy az alpolgármester is 
akadályoztatva lesz, így az SZMSZ szerint az Ügyrendi Bizottság elnöke helyettesíti 
a polgármestert.  
 
Mivel több napirend nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt, majd az ülést 
bezárta. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Marics József              Parajdi Cecília 
polgármester          jegyző 
 
 
 
 


