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Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én 
megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
Jelen vannak:  

Marics József   polgármester 
  Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 

Takács János   képviselő 
Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 

  Horváth István                       képviselő 
 
Tanácskozási joggal:   
  
                      Parajdi Cecília                              jegyző 
                      Harcz Erzsébet                            aljegyző 
 
 
Marics József polgármester  
 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő jelen van. 
Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek a 
képviselőknek. Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e 
hozzászólás, észrevétel. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül. 
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a meghívóban 
szereplő napirend elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirendet a polgármesteri javaslat szerint elfogadta  és -5  igen 
szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2015. (II. 19.) önkormányzati határozata 

 
az ülés napirendjének elfogadásáról 

 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-i nyilvános 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
 

 
N A P I R E N D: 

 
1. Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatása Varga 

Sándor önkormányzati képviselő lemondása folytán megüresedett 
mandátum kiadásáról – a Helyi Választási Bizottság elnökének 
előterjesztésében 
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2. Javaslat a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására – a polgármester 
előterjesztésében 

 
3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadására 

– a polgármester előterjesztésében 
 

4. Javaslat a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 5/2004. (IV.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására – a polgármester előterjesztésében 

 
5. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 

eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében 
 
6. Javaslat az Isztiméri Önkéntes Tűzoltó és Védő Egyesülettel való 

együttműködési megállapodás megkötésére – a polgármester 
előterjesztésében 

 
7. Egyebek 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 
 

1. Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatása Varga Sándor 
önkormányzati képviselő lemondása folytán megüresedett mandátum kiadásáról – 
a Helyi Választási Bizottság elnökének előterjesztésében 

 
Marics József pogármester:   
Elmondta, hogy Helyi Választási Bizottság elnöke munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud 
részt venni az ülésen. Felkéri Parajdi Cecíliát a Közös Hivatal jegyzőjét, hogy a Bakonykúti 
Helyi Választási Bizottság tájékoztatót ismertesse. 
 
Parajdi Cecília jegyző: 
Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottságának 1/2015 (II.03.) számú határozatával a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló törvény alapján Varga Sándor önkormányzati képviselő 
megbízatásának lemondás folytán megüresedett mandátum kiadása tárgyában döntést 
hozott. A Választási Bizottság megállapította, hogy Varga Sándor önkormányzati 
képviselőnek Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Bakonykúti 
polgármester részére 2015. január 10. napján átadott nyilatkozatában 2015. január 10. 
napjával lemondott képviselői megbízatásáról, ezért az Mötv. 29 § 1 bek. f)., pontja szerint 
az önkormányzati képviselő megbízatása 2015. január 10. napján megszűnt. Bakonykúti 
Helyi Választási Bizottsága a lemondás folytán megüresedett települési képviselői 
mandátumot Bakonykúti Község egyéni listáján a következő legtöbb - szám szerint 36 
szavazatot elért Horváth István független jelölt részére rendelte kiadni. 
A határozat jogerős, senki nem élt kifogással, fellebbezéssel, nincs akadálya, hogy Horváth 
István Marics József polgármester előtt az esküt letegye és megkezdje képviselői munkáját. 
 
Ezt követően Horváth István letette a képviselői esküt. 
 
Marics József polgármester átadta Horváth István részére a megbízólevelet és köszöntötte 
a testület tagjai között, és jó munkát kívánt.  
 
 

----------------- 
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2. Javaslat a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására – a polgármester 
előterjesztésében 

 
 
Marics József polgármester : 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szociális ellátó rendszer teljes átalakítására került 
sor, 2014. decemberében fogadták el a szociális törvény módosítását, ami alapján a 
szociális feladatok ellátása jelentős megoszlik az állam és az önkormányzatok között. Azok 
az önkormányzatok, akik nem tudják saját erőből ezeket az ellátásokat kigazdálkodni, azok 
kapnak hozzá támogatást. Bakonykúti Önkormányzata 480 e. Ft-ot kapott a 2015. évre a 
költségvetés-tervezet szerint, ehhez még 120 e. Ft-ot javasoltak kiegészítésként. A rendelet 
megalkotásnak és elfogadásnak 2015.február 28-ig meg kell történni, mert 2015. március 1-
től már az e rendeletben elfogadottak szerint kell a támogatásokat odaítélni és folyósítani. 
Javasolja, hogy a képviselőtestület részére előzőleg kiküldött rendelet tervezetet fogadja el. 
Elmondta, hogy az előzetes egyeztetés során megállapodtak abban, hogy a tervezetből 
kimarad a rendszeres támogatás, viszont a két alkalommal adható támogatást négy 
alkalommal adhatóra változtatták. A rendelettervezetbe a köztemetéssel kapcsolatban került 
be, hogy az önkormányzat három temetést végző szolgáltatótól bekért árajánlat alapján dönt, 
hogy melyik szolgáltatóval lép kapcsolatba. Az árajánlatok szerinti legkevesebb összeget 
igénylő szolgáltató kapja egy évig a megbízást a feladat elvégzésére. Megfontolásra 
javasolja, hogy a 70 éven felüliek karácsonyi csomag juttatása kerüljön ki a települési 
támogatások sorából. Megkéri Parajdi Cecíliát, hogy ismertesse a rendelet megalkotásához 
szükséges technikai jellegű információkat. 
 
Parajdi Cecília jegyző: 
Elmondja, milyen nehéz egy ilyen rendeletet jól megalkotni, mennyi körülmény van, amit 
figyelembe kell venni, de a jellegénél fogva előre nem lehet tudni, hogy a támogatások 
sorában melyikre lesz nagyobb, vagy kisebb mértékben szükség. Módosítandó a 4.§ (6. 
bek.)–ben szereplő -eredeti megfogalmazás szerint:- a hosszabb időre szóló támogatás 
legfeljebb két jogcímen állapítható meg – a SZ.T.45 §. (7.bek) meghatározza, hogy 28.500.-
Ft –nál nem lehet több az egy havi támogatás összege. Kaphat a rászoruló több jogcímen 
támogatást, de azok együttes összege nem haladhatja meg a havi 28.500.-Ft-ot, ezért 
ehelyett bekerült az e törvényre való hivatkozás. megfontolásra javasolja, hogy az 5.§ 
(1).bek. szerinti, a lakáshitel törlesztő részletének 50 %-ának az egy főre eső jövedelm 
számításánál való levonhatóságát, mert nem látható az érintettek köre. Az 5.§ (5)bek. 
annyiban módosul, hogy az 5 § (4).bek. szerinti tájékoztatási kötelezettség megszegése azt 
vonja maga után, hogy meg kell szüntetni minden ellátást. A 6.§ (6)bek.szerint az 
önkormányzat minden év jan. 31-ig előzetesen bekért árajánlat alapján kiválasztja a 
legkedvezőbb ajánlatot adó temetkezési szolgáltatást nyújtót, és vele köt az önkormányzat 
egy évre szóló szerződést, a szolgáltatót kötelezi ez a vállalás, és az önkormányzatot is köti, 
senki mással nem végeztet köztemetkezést. 
A 11§ (1) bek. a) pontjánál lemaradt az „és”, ezt pótolták az előterjesztésben. Azért fontos, 
mert a három feltételnek együttesen kell fennállni. A 14. §-bab, a 11. § (1) bek. szerinti 
gyógyszer támogatás több hónapra szóló, a benyújtás hónapjának első napjától kell 
megállapítani a tárgyévet követő február 28-ig. 
A 16.§ (2) bek. módosul úgy, hogy rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel adható. 
Kikerül a 6 hónapra szóló. Minden változatlan marad, kivéve a legfeljebb két alkalommal 
nyújtható, módosul legfeljebb négy alakalmommal nyújthatóra. A bekezdések is értelem 
szerűen módosulnak. 
A képviselő-testület döntése, hogy a karácsonyi csomag juttatás maradjon e.  
Lakhatással kapcsolatos támogatás villanyáram, víz, gáz, nincs csatorna. Felmerült a 
szippantás költsége is, de egyszeri támogatást kérhet hozzá, a rászoruló. 
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Marics József polgármester 
 
A lakáshitel törlesztés beszámítása egy-egy személyt érint. Az elmúlt évben volt egy család, 
akinek nem tudtunk adni átmeneti segélyt, mert magas volt az egy főre jutó bevételük. A 
bevételük viszont a lakáshitel törlesztésére a bankhoz ment. Ezért javasoltam, hogy ezt a 
támogatást vegyük be a rendelettervezetbe, bár az intézése elég bonyolulttá vált, esélyt 
kaphat ezzel a család, hogy esetleg más – pl. iskolakezdési- támogatásban részesüljön.  
 
 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 
A lakhatási támogatással kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy kell számolni. 
Naponta változik az euro árfolyama. Mennyi időre lenne érvényes. 
 
Parajdi Cecília jegyző 
 
Igazolni kell a pénzintézettől, de ennek költsége van. 
 
Marics József polgármester 
 
Már forintosították a devizahiteleket, fix árfolyama lesz. A beadáskor a banktól kell igazolást 
hozni, hogy mennyi a lakáshitel. Arra az időszakra kiadjuk az igazolás alapján. Ha változás 
van, azt 15 napon belül be kell jelenteni. Benyújtáskor jövedelemigazolást kérünk és 
közüzemi számlákat. Ezek figyelembevételével lehet megállapítani a támogatás összegét. 
 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 
Ezt a támogatást egy évre, vagy félévre határozzuk meg? 
 
Harcz Erzsébet aljegyző 
Attól függ, hogy melyik támogatásra nyújtott be az illető kérelmet. Minden támogatási 
formánál a benyújtott jövedelemigazolások szerinti bevételből le kell vonni az 50%-ot. Ha ez 
a támogatási lehetőség fennáll, akkor a család jövedelmi helyzetébe be tudjuk számítani, 
míg a közüzemi számlákat nem. Ezzel a lehetőséggel, könnyebben be tud kerülni a 
kérelmező minden ellátási formába. 
 
Takács János képviselő 
 
A karácsonyi csomaggal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy hányan vannak 70 év 
felettiek? 
 
Marics József polgármester 
Kb. 20 fő. 
 
Takács János képviselő 
Nem kellene teljesen megszűntetni, mert éppen ők azok, akik várják és akik jobban 
rászorulnak erre a támogatásra. 
 
Horváth István képviselő 
Megkérdezte, hogy a törvény hatálya alá tartozó összes ellátásra van 480.000 Ft-unk? 
 
Marics József polgármester 
Nem a törvény, hanem az ebben a rendeletben szereplő ellátásokra. A törvény még ezen 
kívül ad másra is lehetőséget, pl. adósság rendezésre. Elmondta, hogy március hónapban 
szeretne egy lakossági tájékoztatást tartani, amelyen elmondja az új formákat, a feltételeket. 
A 480e Ft-ot az államtól kapja az önkormányzat, de ehhez hozzátettünk (költségvetési 
rendelet) még 120e Ft-ot, így 600e Ft áll a rendelkezésünkre.  
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Harcz Erzsébet aljegyző 
Adóerő képességhez köti a központi költségvetés ezt a támogatást. 
 
Horváth István képviselő 
Az öregségi minimális nyugdíj a maximális korlát, ami 28,5e Ft és ez maximum 20 jogcímre 
elegendő. Elegendő lesz ez egy évre? 
 
 
Marics József polgármester 
Az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy elegendő, ismerve a helyi jövedelmi 
viszonyokat. De bármikor bejöhet valamilyen változás. A testület döntése alapján bármikor 
hozzá lehet nyúlni a tartalékhoz és átcsoportosítani e jogcímre. 
 
Felkéri a képviselőtestület tagjait, hogy aki az elhangzottakkal együtt elfogadja a rendelet 
tervezetet, az kézfeltevéssel jelezze egyetértését. 
 
 

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

 
 A Képviselő-testület a napirend ügyében a települési támogatásról szóló rendelet tervezetet 
– 5 igen szavazattal – egyhangúlag  ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete 
 

a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
 

( a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

3., Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadására – a 
polgármester előterjesztésében 

 
 
Marics József polgármester 
Elmondja, hogy a kiküldött tervezetben szereplő néhány fontos kérdésről külön kell szavazni. 
Az első az átmeneti gazdálkodásról szól. A kezdő pénzkészlet 7.027e Ft volt. Február 13-ig 
elfogadott költségvetés nélkül folyt a gazdálkodás, csak működési kiadások finanszírozása 
történt. Egy számla lett kifizetve ezen kívül, az irodai a bútor, amelyre korábban 
kötelezettséget vállaltak. A korlátot megrendelték, amelyre korábban szintén kötelezettséget 
vállaltak. A költségvetéssel kapcsolatosan volt egy részletes informális megbeszélés, 
melyhez képest minimális változások vannak.  A kistérségnek 1.600e Ft helyett csak 673e 
Ft-ot kell fizetni. Csór kiválása miatt a Közös Hivatal költségvetésébe 576e Ft-os plusz 
kiadás jött be. A Közös Hivatal fix bevétele az állami támogatás. Más bevétel minimális. A 
Közös Hivatal költségvetéséhez is hozzá kell járulni. A kiadás jelentős részét a bérköltség 
teszi ki, ezek jogszabály alapján adottak, de az alacsony bérek miatt ezeket kicsit 
kiegészítették. A Közös Hivatal rezsiköltségéből 480e Ft kerül visszaszámlázásra. A 
képviselőtestület elfogadott tavaly egy 15 éves gördülő fejlesztési tervet a vízmű 
fejlesztésére, amit az Energia Hivatal fog jóváhagyni. Erre az évre 300e Ft értékben 
tolózárakat kell cserélni. Van 1.000e Ft a glóbusz tervezésére, ami a tartalékba került. Nem 
lehet tudni, hogy glóbusz lesz-e vagy csatlakozni kell a regionális hálózathoz. Benne van a 
megyei fejlesztési tervben 70 millió forint a regionális hálózathoz való csatlakozásra, de 
pályázat még nincs kiírva.  



 6 

 
Horváth István képviselő 
A vízmű az önkormányzat tulajdona?  A költségvetésben szerepel-e a vízmű használathoz 
kapcsolható bevétel?  
 
Marics József polgármester 
A vízmű önkormányzati tulajdon és csak egyetlen bevétele van a vízműnek, az 
eszközhasználati díj, ami a lakosság fogyasztásának bizonyos százaléka,  kb. 200e Ft illeti 
meg ez évben az önkormányzat e címen.  
 
Horváth István képviselő 
Jogszabály határozza meg, hogy mennyi az eszközhasználati díj? 
 
Marics József polgármester 
Korábban az önkormányzat jogköre volt a vízdíj és ebben az eszközhasználati díj 
megállapítása, de jelenleg az Energiahivatal javaslata alapján az illetékes miniszter állapítja 
meg.  
 
Horváth István képviselő 
Arra van –e lehetőség, hogy az önkormányzat a DRV Zrt-vel állapodjon meg a díjazásról? 
 
Marics József polgármester 
Nincs rá lehetőség. 
 
Horváth István képviselő 
A költségvetési számokból az derül ki, hogy az önkormányzat a tartalékait éli fel. 
 
Parajdi Cecília jegyző 
Javasolja, hogy a polgármester Úr tájékoztassa Horváth István képviselőt a nem eladósodott 
önkormányzatok támogatásának lehetőségeiről. 
 
Marics József polgármester 
Röviden tájékoztatja a képviselőt a kihasználható lehetőségekről. 
. 
Parajdi Cecília jegyző 
Első körben szavazni kellene az átmeneti gazdálkodásról.  
 
Marics József polgármester 
Megkéri a képviselőtestület tagjait, hogy fogadják el az átmeneti gazdálkodásról szóló 
határozati javaslatot. Aki egyetért a javaslatban foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület 5 igen szavazattal a javaslatot –egyhangúlag- 
elfogadta. 
 
 
 
 
A Képviselő-testület a napirendhez kapcsolódóan – 5 igen szavazattal – egyhangúlag  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2015. (II. 19.) önkormányzati határozata 

 
 

 
az átmeneti gazdálkodásról 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. elfogadja a polgármester beszámolóját Bakonykúti Község Önkormányzat  átmeneti 
gazdálkodásáról, 2015.01.01-2015.02.13-ig szólóan. 
 
2. tudomásul veszi, hogy a beszedett bevételek és a teljesített kiadások a 2015. évi 
költségvetésbe beépítésre kerültek.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal. 

 

------------------- 
Parajdi Cecília jegyző 
Következő kötelező döntés az adósságot keletkeztető ügyletekről, ez azt jelenti, hogy a 
stabilitási törvény és az ide vonatkozó kormányrendelet előírja, hogy a költségvetési évet 
követő három évre vonatkozóan ki kell számolni, hogy milyen adósságot keletkeztető 
ügyletei vannak az önkormányzatnak, ebbe beleszámít a helyi adókból származó bevétel, 
ennek az 50 %-át kell saját bevételként feltűntetni. Ez nem jelent elkötelezettséget az 
önkormányzatnak. 
. 
Marics József polgármester 
Ismét felkéri a képviselőket, hogy fogadják el az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiről szóló határozat tervezetet. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 5 igen 
szavazattal – egyhangúlag- a javaslatot elfogadta. 

 
A Képviselő-testület a napirendhez kapcsolódóan – 5 igen szavazattal – egyhangúlag  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2015. (II. 19.) önkormányzati határozata 
 

az adósságot keletkeztető ügyletek ügyében 
 

 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1.- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 
szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bek. szerint az önkormányzat 2015. évi 
saját bevételeinek várható összegét  
 
2. a Stabilitási tv. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az 1. 
melléklet szerint fogadja el. 

--------------------------- 
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Marics József polgármester 
 
Felkérte szavazásra a képviselőket az önkormányzat 2015.évi költségvetési javaslatának 
elfogadására. 
 Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal –egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül- a 
képviselőtestület a 2015.évi költségvetési javaslatot elfogadta és a következő rendeletet 
alkotta: 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015 (II. 19.)  önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 
( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

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

4.Javaslat a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 5/2004. (IV.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására – a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester 
Ismerteti az ehhez kapcsolódó információkat a szociális temetés és a sírhely megváltási 
díjak tekintetében és felkéri a képviselőket, szavazzanak a javaslat elfogadásáról.  
 
A Képviselő-testület a napirendhez kapcsolódóan a sírhelymegváltások ügyében – 5 igen 
szavazattal –egyhangúlag  ellenvélemény és tartózkodás nélkül a alábbi határozatot hozta:   

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2015. (II. 15.) önkormányzati határozata 
 

a temetői díjtételekről 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és áttekintette a 
temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 5/2004. (IV. 15.) önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban: Rendelet), a Rendeletben foglalt hatályos díjakat felülvizsgálta és úgy 
döntött, hogy 2015. évben a díjtételeken nem változtat.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

A Képviselő-testület a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet módosítása 
ügyében – 5 igen szavazattal – egyhangúlag  ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2015. (II. 27) önkormányzati rendelet 
a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 5/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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5. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester 
 
Megkérdezte, hogy az írásban kiküldött anyaghoz van-e kérdés? 
 
Horváth István képviselő 
Megkérdezi, hogy Iszkaszentgyörgyhöz hasonlóan Bakonykútinak is van-e pályázati, vagy 
egyéb lehetősége a község fejlesztésére 
 
Marics József polgármester 
Tájékoztatja a képviselőt, hogy amíg a vízmű ügyében nem születik döntés, más pályázati 
vagy egyéb fejlesztési lehetőségben ne gondolkozzon az önkormányzat, mert ez a 
legfontosabb kötelező feladat. Felmerült a falugondnoki szolgálat elindítása megalakítása és 
egy ehhez kapcsolódó pályázat beadása, de ezt át kell gondolni és később dönteni. 
 
 
A Képviselő-testület a napirendhez kapcsolódóan a polgármester beszámolója ügyében – 5 
igen szavazattal –egyhangúlag  ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:   

 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2015 (II. 19.) önkormányzati határozata 

 
a polgármesteri tájékoztató ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a polgármesternek az előző 
ülés óta végzett munkájáról, főbb eseményekről szóló tájékoztatóját elfogadta. 

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

6., Javaslat az Isztiméri Önkéntes Tűzoltó és Védő Egyesülettel való együttműködési 
megállapodás megkötésére – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Ismerteti az Isztiméri Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel folytatott tárgyalás eredményét, mely 
szerint a Tűzoltó Egyesület a megállapodás tervezetben foglaltakat elfogadta és kész a 
megállapodás megkötésére. Elmondja, hogy közigazgatás további átalakítása során várható 
olyan változás, hogy járási rendőrkapitányságok jönnek létre, ez esetben nem lehet 
Isztimérrel közös körzeti megbízottunk, mivel Isztimér a Móri járáshoz tartozik. Ez azonban 
nem befolyásolja a polgárőrséggel való együttműködést. 
 
A Képviselő-testület a 6., napirend szerint az Isztiméri Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel való 
együttműködés megkötése ügyében – 5 igen szavazattal –egyhangúlag  ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:   
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2015 (II. 19.) önkormányzati határozata 

 
az Isztiméri Önkéntes Tűzoltó és Védő Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 

ügyében 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Isztiméri 
Önkéntes Tűzoltó és Védő Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást, 
amelyet a határozat melléklete szerint elfogad. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 

------------------------- 
 
6., Egyebek 
 
 
a) Megüresedett bizottsági tagság ügyében 
 
Marics József polgármester 
 
Elmondja, hogy Varga Sándor képviselő lemondása miatt megüresedett egy hely az 
Ügyrendi Bizottságban, ezért javasolja Horváth István képviselőt a megüresedett tisztségre, 
aki a jelölést elfogadta. Horváth István a szavazásban érintettségét bejelentette, ezért felkéri 
a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy Horváth István érintettsége okán ne legyen 
kizárva a szavazásból bizottsági taggá választása tárgyában. 
 
 
A Képviselő-testület Horváth Istvánnak, az Ügyrendi és vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság 
tagjául történő megválasztásáról szóló döntéshozatalnál, személyes érintettsége ügyében – 
5 igen szavazattal –egyhangúlag  ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:   
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2015 (II. 19.) önkormányzati határozata 

 
Horváth István személyes érintettsége ügyében 

 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth István képviselőt – 
személyes érintettsége miatt – az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 
tagjának megválasztásáról szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 
 

------------------------------------- 
 
 
 
Marics József polgármester 
Felkéri a képviselőket, hogy amennyiben egyetértenek Horváth István képviselőnek az 
Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságba történő megválasztásával, kézfeltartással 
szavazzanak. 
 
 Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal –egyhangúlag, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül Horváth Istvánt az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 
tagjának megválasztotta és a következő határozatot hozta:. 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/2015. (II. 19.) önkormányzati határozata 

 
 

Horváth István képviselőnek az ügyrendi és vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság tagjává történt 
megválasztásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és 
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjának Horváth István képviselőt választotta. 
 

------------------------ 
 
6., Egyebek 
 
b) A polgármester és alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése ügyében 
 
Parajdi Cecília jegyző 
Elmondja, hogy a tiszteletdíjakat és költségtérítéseket az alakuló ülésen a képviselő-testület 
megállapította, de az előterjesztés során elkerülte a figyelmet a kerekítési szabály, ezért 
javasolja e határozatok módosítását. Felsorolja a módosult összegeket és kéri a 
képviselőtestületet, fogadják el. 
 
Marics József polgármester 
Bejelenti saját, érintettségét és kéri a képviselőket, szavazzanak arról, hogy a polgármesteri 
járandóság, tiszteletdíj és költségtérítés módosulásának elfogadása tárgyában ne legyen 
kizárva a szavazásból. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal –egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
Marics József polgármestert a polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés módosításának 
szavazásából való kizárása ügyében a következő határozatot hozta: 
 
 

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2015. (II.19.) önkormányzati határozata 

 
Marics József polgármester személyes érintettsége ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Marics József polgármestert – 
személyes érintettsége miatt – a polgármester tiszteletdíjáról és költségtérítésének 
módosításáról szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 
 

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

A képviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
Marics József polgármester tiszteletdíja és költségtérítése módosítása ügyében  -az alábbi 
határozatot hozta:   
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2015. (II.19.) önkormányzati határozata 

 
Marics József polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Marics József társadalmi 
megbízatású polgármester 
a) tiszteletdíját az Mötv. 71.§ (5) bekezdése alapján 2014. október 12. napjától havi bruttó 
74.800.-Ft összegben  
b) költségtérítését az Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján a tiszteletdíjának 15 %-ában 2014. 
október 12. napjáról havi bruttó 11.200.-Ft összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület a 95/2014. (X.22.) önkormányzati határozatát, valamint a 96/2014. 
(X.22.) önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi. 
 

----------------- 
 
Szalmási Tamás Ferencné bejelentette személyes érintettségét. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és  tartózkodás nélkül Szalmási Tamás 
Ferencné személyes érintettsége ügyében a következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2015. (II. 19.) önkormányzati határozata 

 
Szalmási Tamás Ferencné képviselő személyes érintettsége ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szalmási Tamás Ferencné 
alpolgármestert – személyes érintettsége miatt – az alpolgármester tiszteletdíjáról és 
költségtérítésének módosításáról szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 
 

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

A képviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
Szalmási Ferenc Tamásné alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése módosítása ügyében  
-az alábbi határozatot hozta:   
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
12/2015. (II.19.) önkormányzati határozata 

 
Szalmási Ferenc Tamásné alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapításáról 
 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szalmási Tamás Ferencné 
társadalmi megbízatású alpolgármester 
a) tiszteletdíját az Mötv. 80.§ (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíja 70- %-ának megfelelően, 2014. október 22. napjától havi 
bruttó 52.400.-Ft összegben, 

b) költségtérítését az Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján a tiszteletdíjának 15 %-ában 
2014. október 22. napjától havi bruttó 7.900.- Ft összegben állapítja meg. 

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

Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, majd 
az ülést bezárta. 
 

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


