
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 24-
én megtartott nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.)    
                    
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
  Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 

Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 
                     Horváth István           képviselő 
 
Távol maradt:  
 

Hajdú Csaba              képviselő 
   
Tanácskozási joggal:  
 
  Kovács Edit    jegyző 
 
 
Marics József polgármester:  
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület 
ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő testületi tag jelen 
van, 1 fő igazoltan távol. Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi előterjesztések 
írásban kiküldésre kerültek a képviselőknek, 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 
42/2017. (V.24.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 24-i nyilvános 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirend: 
 
1) Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadására– a polgármester előterjesztésében 
  
 

2) Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására – a jegyző 
előterjesztésében 
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3) Javaslat a Települési Szennyvízkezelési Program elfogadására – a polgármester 

előterjesztésében 
 

4) Javaslat a partnerségi együttműködésről szóló rendelet elfogadására – a jegyző 
előterjesztésében 

 
5) Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évben 

végzett tűzvédelmi tevékenységéről  – Benke Dávid Dénes tü. őrnagy, 
tűzoltóparancsnok előterjesztésében 
 

6) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységének átfogó értékelése 
– a jegyző előterjesztésében 
 

7) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében 
 

8) Egyebek 
Napirendek tárgyalása 

 
1) Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadására– a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester:  
A beszámolóval kapcsolatban megjegyezte, hogy úgy tűnik, az önkormányzatnak sok 
pénze maradt, de ennek egy része feladattal terhelt. A Fejér Megyei Közgyűlés 
Pénzügyi Alapjától igényelt 3.000.000.-Ft kamatmentes kölcsönt novemberben 
utalták át, az önkormányzat tetőfelújításának kifizetésére viszont 2017-ben került sor. 
A 2016-os év visszafogott kiadásaira az elindított pályázatok miatt volt szükség. 
Megkérdezte, van-e a beszámolóval kapcsolatban valakinek hozzászólása, kérdése. 
Mivel észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják 
az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, kézfelemeléssel 
jelezzék. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 
2) Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására – a jegyző 

előterjesztésében 
 

Kovács Edit jegyző: 
Elmondta, hogy a tavalyi év témája a belső ellenőrzés szempontjából a leltározás, 
vagyongazdálkodás volt. Ezzel kapcsolatos az éves összefoglaló jelentés, amelyet a 
beszámolóval egy időben kell a Képviselő-testületnek elfogadni. Készült egy 
intézkedési terv, amely elfogadásra került a belső ellenőrök részéről, ennek alapján 
történik a feltárt hiányosságok megszüntetése.  
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Marics József polgármester:  
Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a belső ellenőri jelentést, 
kézfelemeléssel jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2017. (V.24.) önkormányzati határozata 

a 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési 
jelentést a csatolt előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadta. 

 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: jegyző 
 

 
3) Javaslat a Települési Szennyvízkezelési Program elfogadására – a 

polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester:  
Tájékoztatott arról, hogy a független szakértő elkészítette a Települési 
Szennyvízkezelési Programot, Ahhoz, hogy ezt a szakhatóságokhoz be lehessen 
nyújtani, készíteni kellene egy Környezetvédelmi Programot. A szakértő véleménye 
szerint a település környezetvédelmi helyzete a szennyvízelhelyezés tekintetében 
megnyugtató. A szennyvízhálózat kiépítése túl költséges, környezetvédelmi 
szempontból sem indokolt. Lehetséges megoldásnak tartja a kisberendezések 
használatát, vagy az oldómedencés megoldást, de csak egyéni igények és döntés 
szerint. Az előterjesztésben benyújtott Szennyvízkezelési Programban mindezeket 
leírta. A Képviselő-testületnek arról kell dönteni, hogy a TSZP elkészítésére 
benyújtott árajánlatot és az elkészült Bakonykúti Települési Szennyvízkezelési 
Programot elfogadja-e. A Progressio Mérnöki Iroda Kft. 240.000.-Ft + ÁFA tervezési 
díjat, a Provatek Kft 350.000.-Ft + Áfa, a harmadik árajánlattevő pedig 400.000.-Ft + 
ÁFA díjat nyújtott be.  
 
 
Szalmási Tamásné alpolgármester: 
Felvetette, hogy a Progressio Kft. képviselőjét meg kellene hívni egy falugyűlésre, 
ahol a lakossággal ismertethetné az általa elvégzett vizsgálatokat, méréseket, 
amelyek alapján a szennyvízkezelési programot összeállította, amire a véleményét 
alapozza, hiszen a másik vállalkozó is a falu nyilvánossága előtt tette meg ajánlatát a 
szennyvízelvezetési problémára. 
 
Marics József polgármester:  
Helyeselte a felvetést, megígérte, hogy szorgalmazni fogja a mérnöki tájékoztatót a 
lakosság felé. Javasolta a Progressio Mérnöki Iroda Kft. ajánlatát elfogadásra. Kérte 
a képviselőket, amennyiben egyetértenek, kézfelemeléssel jelezzék. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2017. (V.24.) önkormányzati határozata 

a TSZP elkészítésére benyújtott árajánlatokról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési 
Szennyvízkezelési Program elkészítésére vonatkozóan a Progressio Mérnöki Iroda 
Kft. (1028 Budapest, Muhar u. 54.) árajánlatát fogadja el 240.000,- Ft + Áfa tervezési 
díjért. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
Marics József polgármester: 
Szavazásra bocsátotta a Települési Szennyvízkezelési Program elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2017. (V.24.) önkormányzati határozata 

a Települési Szennyvízkezelési Program elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Progressio Mérnöki Iroda 
Kft. (1028 Budapest, Muhar u. 54.) által elkészített Bakonykúti Teleülési 
Szennyvízkezelési Programját a csatolt előterjesztés szerint formában és 
tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
4) Javaslat a partnerségi együttműködésről szóló rendelet elfogadására – a 

jegyző előterjesztésében 
 

Marics József polgármester:  
Emlékeztetett arra, hogy a településeknek kötelező a Településképi Arculati 
Kézikönyv elkészítése. Ezzel összefüggésben rendeletet kell alkotni arról, hogy a 
nyilvánosságot hogyan vonják be ennek az elkészítésébe, pl.: civil szervezetek, 
gazdálkodók. Véleménye szerint egy ilyen kis településen, mint Bakonykúti, 
mindenkit be kell vonni, ezért az első lépésben falugyűlést kell szervezni. Az itt 
megjelent lakosok között biztosan lesz jelentkező, akit be lehet vonni ebbe a 
munkába. A TAK elkészítéséhez azok a települések, amelyek nem érik el a 32.000.- 
Ft adóerő képességet, 1.000.000.-Ft támogatást kapnak. A számítások szerint 
Bakonykúti jogosult lesz erre. A kézikönyv határidőre, 2017.október 1-re való 
elkészítése azért nagyon fontos, mert az előző rendelet településképi előírásai ekkor 
hatályukat vesztik, és rendelet híján az akkor történt építkezéseket akkor is el kell 
fogadni, ha nem illik bele a településképbe. A HÉSZ elkészítésének első lépése 
ennek a partnerségi rendeletnek a megalkotása.  
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Kérte a képviselőket, ha egyetértenek a rendeletben foglaltakkal, szavazatukkal 
jelezzék. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

a partnerségi egyeztetés szabályairól 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 
5) Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. 

évben végzett tűzvédelmi tevékenységéről  – Benke Dávid Dénes tü. őrnagy, 
tűzoltóparancsnok előterjesztésében 
 

Marics József polgármester:  
A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beszámolóját minden évben 
megküldik, szerencsére az elmúlt években a településen nem történt olyan eset, 
amikor igénybe kellett volna venni a segítségüket.  
Javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2017. (V.24.) önkormányzati határozata 

a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolójának  
elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2016. évben végzett tűzvédelmi tevékenységéről szóló a 
csatolt előterjesztés szerint formában és tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
6) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységének átfogó 

értékelése – a jegyző előterjesztésében 
 
Kovács Edit jegyző: 
Ez a beszámoló egyrészt a Szociális Alapszolgáltatási Intézmény munkáját mutatja 
Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti vonatkozásában, ezen kívül bemutatja az 
önkormányzat gyámügyi tevékenységét is. A számok mutatják, hogy Bakonykúti 
esetében a család- és gyermekjóléti szolgálat semmilyen kirívó esetet nem 
tapasztalt.  
 
Marics József polgármester:  
Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a beszámolót, kézfelemeléssel 
jelezzék. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2017. (V.24.) önkormányzati határozata 

az önkormányzat gyermekjóléti és gyámügyi feladatainak ellátásáról  
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyámügyi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: jegyző 
 
7) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 

eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester:  
A polgármesteri beszámoló pontjait érintve tett néhány észrevételt. A közmunka 
programhoz kapcsolódva elmondta, kit szeretne alkalmazni a település eszközeinek 
karbantartására. Megemlítette, hogy az eddigi hivatalsegéd felmondott, és a 
feladatait a jelenlegi női közfoglalkoztatott látja el. Új optikai hálózat kiépítésével 
javítani szeretné az internet, IPTV, IP telefon ellátottságot. Szavazásra tette fel a 
tájékoztató elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2017. (V.24.) önkormányzati határozata 
a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester elmúlt 
ülés óta végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
8) Egyebek 

 
Az egyebek napirendi ponton belül kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, 
majd az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 Marics József Kovács Edit 
 polgármester jegyző 

 


