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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 28-
án megtartott rendkívüli, 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    alpolgármester 
  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. 
Elmondta, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását az indokolta, hogy 
a település biztonságos ivóvíz ellátása érdekében, műszaki meghibásodás miatt, 
szükségessé vált a vízmű szivattyú sürgős cseréje, a beszerzésről az ár miatt a 
képviselő-testület jogosult dönteni.  
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 a vízm ű termel ő kút szivattyú beszerzésére – a polgármester 
előterjesztésében 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 
1. Javaslat a vízm ű termel ő kút szivattyú beszerzésére – a polgármester 
előterjesztésében 

Marics József polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a vízmű 
szivattyúja az elmúlt hét során több alkalommal meghibásodott, ezért a település 
biztonságos ivóvíz ellátása érdekében indokolttá vált a szivattyú sürgős cseréje. Az 
üzemeltető DRV Zrt. munkatársaival felvette a kapcsolatot és javaslatukra 
kezdeményezi a szivattyú azonnali cseréjét. Elmondta, hogy ez nem érte váratlanul a 
képviselőket, mivel az önkormányzat három évre szóló vízmű felújítási, pótlási 
tervében 2014. évre ez a feladat szerepel. Javasolja a DRV részletes ajánlatát 
elfogadni, amelyet a képviselők írásban megkaptak.   
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Bakonykúti Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
7/2014 (I.28.) önkormányzati határozata 

 
a víztermelő kúthoz szivattyú pótlásáról 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete a települési víztermel ő 
kútban üzemel ő szivattyú meghibásodása miatt új szivattyú beszerz ését 
határozta meg. 
 
A képvisel ő-testület a szivattyú beszerzésével és beépítésével  a benyújtott 
árajánlata alapján a DRV Zrt. 707.434.-Ft+ÁFA össze gű (összesen: 898.441.-Ft) 
ajánlatát fogadja el és felhatalmazza a polgármeste rt a megrendelés és 
vállalkozói szerz ődés soron kívüli aláírására. 
 
Felelős:polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

-------------------- 
 
Marics József polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szivattyú 
csere a településen átmeneti vízhiányt fog okozni, de lajtos kocsival biztosítva lesz 
az ivóvíz. A lakosságot erről tájékoztatni fogják, de kérte ebben a képviselők 
segítségét is. 

 
Marics József polgármester  – mivel több napirend nem volt - megköszönte az 
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. 

 
 
 
 
 

K. m. f. 
Marics József                      Parajdi Cecília 
polgármester                körjegyző 


