
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 

Készült:  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 21-
én megtartott rendes, nyilvános  testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
 
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
Kasza Jánosné   alpolgármester 
Dr. Fülöp Gyula    képviselő 
Szalmási Tamás Ferencné  képviselő 

 
Tanácskozási joggal:   
  
                      Parajdi Cecília                              jegyző 
                      Vörösné Weiner Katalin  a DRV Zrt. képviselője az 1. napirendnél 
   Baranyai Adrienn a DRV Zrt. képviselője az 1. napirendnél 
 
Igazoltan távol maradt: 
   
  Törjék György    képviselő 
 
 
 
Marics József  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte 
Vörösné Weiner Katalint és Baranyai Adrient a DRV Zrt képviselőit.  
Megállapította, hogy a testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő 
képviselőből 4 fő jelen van.  
 
 
Marics József  polgármester  javasolta, hogy a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására 
vonatkozó napirend tárgyalását vegyék le napirendről, mert annak előkészítéséhez a 
folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredménye dokumentáltan még nem áll 
rendelkezésre. 
 
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 napirendet a polgármesteri javaslattal együtt elfogadta  és - 4  
igen szavazattal – egyhangúlag -  határozathozatal nélkül - a következő napirendet  
fogadta el és tárgyalta meg: 
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N A P I R E N D: 
 
 

1. Javaslat a nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló re ndelet 
elfogadására – a polgármester előterjesztésében 

 
2. Beszámoló a Bakonykúti Községért Közalapítvány 2 013. évi 

munkájáról, tevékenységér ől – a Közalapítvány elnökének 
előterjesztésében 

 
3. Javaslat a temet őről és a temetkezésr ől szóló 5/2004.(IV.15.) 

önkormányzati rendelet módosítására – a polgármester 
előterjesztésében 

 
4. Tájékoztató törvényességi észrevételek ügyében  - a polgármester 

előterjesztésében 
 

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

 
             6.  Egyebek  
 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 
 
 

1./ Javaslat a nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet e lfogadására – a polgármester 
előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Elmondta, hogy az előterjesztést minden Képviselő részére elküldte, a rendelet-
tervezet a vonatkozó törvény és kormányrendelet alapján lett előkészítve.  
 
Vörösné Weiner Katalin DRV képvisel ője: Elmondta, hogy a díjak a kihirdetéstől 
élnek, hozzátette még, hogy a rezsicsökkentés miatt lettek a lakossági díjak 
alacsonyabbak. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezett a napirendi ponttal kapcsolatban, 
megkérte a Képviselő-testületet, hogy hozzák meg a döntésüket. 
 
 A Képviselő-testület a napirend ügyében – 4 igen szavazattal – egyhangúlag  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
1/2014 (I.24.) önkormányzati rendelete  

 
a nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére vonatkozó 

helyi közszolgáltatásról 
 

( a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva van) 
 

-------------------------- 
 
2./ Beszámoló a Bakonykúti Községért Közalapítvány 2013. évi munkájáról, 
tevékenységér ől – a Közalapítvány elnökének előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Elmondta, hogy Meiszter Attiláné, a kuratórium elnöke nem tudott részt venni az 
ülésen, viszont az előterjesztés anyagát minden képviselő részére eljutatta, Kasza 
Jánosné képviseli az alapítványt. 
 
Kasza Jánosné alpolgármester 
Az Alapítvány képviseletében elmondta, hogy a beszámoló mindent magába foglal, 
nem szeretné azt kiegészíteni.  
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében – 4 igen szavazattal –egyhangúlag  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
1/2014 (I.21.) önkormányzati határozata 

 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete, mint alapító 
megtárgyalta a Bakonykúti Községért Közalapítvány 2 013. évi munkájáról, 
tevékenységér ől  szóló beszámolót, amelyet tudomásul vesz és elfo gad. 
 
A képvisel ő-testület köszönetét fejezi ki az Alapítvány munkáj ában részt 
vevőknek.  
 

---------------- 
 
3./ Javaslat a temet őről és a temetkezésr ől szóló 5/2004.(IV.15.) önkormányzati 
rendelet módosítására – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a tavaly év végén elfogadott módosító 
rendeletet, mely a szociális temetésről szól, a 2013. december 17-én hozott törvény 
értelmében a köztemetést érintő rész hatályba lépését jövő évre kell tenni. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezett a napirendi ponttal kapcsolatban, 
megkérte a Képviselő-testületet, hogy hozzák meg a döntésüket. 
 
 A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
2/2014 (I.24.) önkormányzati rendelete 

 
 

a temetőről és a temetkezésr ől szóló 5/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

( a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva van) 
 

------------ 
 
4./ Tájékoztató törvényességi észrevétel ügyében  – a polgármester 
előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
 
Elmondta, hogy az Önkormányzat három törvényességi felhívást kapott a Fejér 
Megyei Kormányhivataltól, az SZMSZ-ről szóló rendelet, nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet, 
valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi 
közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásának, illetve felülvizsgálatának hiánya 
miatt. Az  SzMSz –t még decemberben elfogadta a testület, a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendeletről a 
következő testületi ülésen fog döntés születni, ennek 2014. február 10. a határideje, 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló rendelet pedig a mai ülésen lett elfogadva. 
 
Mivel hozzászólás nem történt a napirendi ponttal kapcsolatosan megkérte a 
Képviselő-testület tagjait, hogy döntsenek a napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében, a képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadásával kapcsolatos törvényességi felhívással 
összefüggésben – 4 igen szavazattal – egyhangúlag - ellenvélemény és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
2/2014 (I.21.) önkormányzati határozata 

 
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával kapcsolatos törvényességi 

felhívás ügyében 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete – a polgármester 
előterjesztésében – megtárgyalta a FEB/02/1153-1/2013.  számú törvényességi 
felhívást. 
A képvisel ő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat Szerve zeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(XII.20.) önkorm ányzati rendelet a 
képvisel ő-testület 2013. december 17-i ülésén a polgármester  előterjesztése 
alapján elfogadásra került, tehát az önkormányzat e leget tett az Mötv. 143.§ (4) 
bek. a) pontjában foglaltaknak. 

 
------------ 
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5./ Tájékoztató az el őző ülés óta végzett tevékenységr ől, főbb eseményekr ől, 
intézkedésekr ől - a polgármester előterjesztésében 
 

a) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás megszűntetésével 
kapcsolatos várpalotai kezdeményezés ügyében 

 
Marics József polgármester 
Elmondta, hogy részt vett a Társulási Tanács januári ülésén. Tájékoztatta a 
testületet, hogy a közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult és a településen 
továbbra is a Depónia a szolgáltató. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy  
Várpalota Önkormányzata ki akar válni a Társulásból, de úgy, hogy kezdeményezi a 
Társulás megszüntetését. Az ezzel kapcsolatos anyagot mindenki megkapta. A 
Társulás megszűnése súlyosan veszélyeztetné a településen a közszolgáltatás 
ellátását, ezért javasolta, hogy maradjanak továbbra is a Társulás tagjai . 
 
Mivel kérdés és hozzászólás nem történt a napirendi ügyel kapcsolatosan, megkérte 
a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 
 

Bakonykúti Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
3/2014 (I.21.) önkormányzati határozata 

 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás megszűntetésével 

kapcsolatos várpalotai kezdeményezés ügyében 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete, mint a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a 
Várpalota Város Polgármestere 2014. január 15-én ke lt – nyilatkozat a Társulás 
megszűnésével kapcsolatban tárgyú – levelében foglaltakat  elutasítja. 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete, mint a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzat i Társulás 
megszűnésének a Társulási Megállapodás XII. pontjában meg határozott 
feltételei nem állnak fenn. A Társulás által létreh ozott egységes 
hulladékgazdálkodási rendszer keretében valósul meg  a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátása, a hulladékgazdálkodás fej lesztése. 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete egyetért a Társulási 
Tanács 57/2013.(XI.11.) sz. határozat 2. pontjában foglaltakkal, azaz „ A Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társ ulás Tanácsának 
Várpalota Város Önkormányzatának Képvisel ő-testülete által a határozat 2. 
pontjában megfogalmazott Társulásból történ ő kiválási szándékának 
bejelentését tudomásul veszi azzal, hogy a kiválás jogszer ű időpontja 
megállapításánál a Társulási Megállapodás, valamint  a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe ve nni.”. 

 
 

------------------- 
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b./ Leader akciócsoportok területi átszervezésének ügye 
 
Marics József polgármester 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az akciócsoportokat jogszabályváltozás 
miatt át kell szervezni, úgy, hogy azok illetékességi területe a megyehatárokhoz 
igazodjon. Javasolta, hogy Bakonykúti csatlakozzon a megalakuló Ezer-jó 
egyesülethez, amely a Vértes és a Kelet-Bakony térségében jön létre. Ez az 
egyesület később át tud alakulni Leader akciócsoporttá. A csatlakozás nem jelent 
terhet, de lehetőséget igen, éves tagdíja 20Ft/fő lenne az önkormányzatok részére.  
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében– 4 igen szavazattal – egyhangúlag -  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 
 

 
Bakonykúti Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

4/2014 (I.21.) önkormányzati határozata 
 

Leader akciócsoportok területi átszervezésének ügyében  
 
Bakonykúti Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkor mányzat) képvisel ő-
testülete kijelenti, hogy Bakonykúti Község Önkormá nyzata az EZER-JÓ 
Vidékfejlesztési Egyesület (továbbiakban: Egyesület ) Alapszabályát 
megismerte, az Egyesület küldetésével és célkit űzéseivel egyetért, az 
Egyesület Alapszabályát és a közgy űlés határozatait magára nézve kötelez őnek 
fogadja el, vállalja az egyesületi célok megvalósít ása érdekében történ ő 
közrem űködést, ezért alapító tagként csatlakozni kíván az Egyesülethez.  
A képvisel ő-testület vállalja, hogy a tagsággal járó éves tagd íj összegét 
(alakulás évében évi 20 Ft/lakos) az egyesület mega lakulását követ ő legfeljebb 
60 napon belül az Egyesület bankszámlájára befizeti .  
A képvisel ő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Eg yesületben az 
Önkormányzatot képviselje, és a tagsággal összefügg ő dokumentumokat, 
nyilatkozatokat aláírja, valamint az éves tagdíj Eg yesület részére történ ő 
megfizetésér ől gondoskodjon. 
 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos  
Felelős: polgármester  
 

 
 
 

 
c./ Buszmegálló kiépítése  
 
Marics József polgármester 
Elmondta, tájékozódott a kiépítéssel kapcsolatos költségekről, mely igen jelentős 
várhatóan 2,2 millió Ft lenne. Javasolta, hogy legyen benne a költségvetés 
tartalékában, és ha lesz arra lehetőség, akkor legyen kiépítve. 
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c./ Költségvetés tervezése 
 
Marics József polgármester 
Tájékoztatta a testületet, hogy a költségvetés tervezetét 2014. február 5-ig kell 
testület elé terjeszteni. Javasolta, hogy a szivattyú cserét mindenképpen tervezzék 
be az idei költségvetésbe. Javasolta továbbá, hogy február 4.-én délelőtt tartsanak 
egyeztetést a képviselőkkel a költségvetés tervezetéről, amelyet addig a képviselők 
meg fognak kapni. 
 
A Képviselő-testület a javaslatok ügyében– 4 igen szavazattal – egyhangúlag -  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
5/2014 (I.21.) önkormányzati határozata 

 
a 2014. évi költségvetésbe betervezése kerülő javaslatokról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete egyetért azzal, hogy a 
jegyző a 2014. évi költségvetés összeállítása során szere peltesse a fejlesztési 
tartalékban a Jókai utcai buszváró kialakításának 2 ,2 millió Ft-os, valamint a 
termel ő kút szivattyú beszerzésének mintegy egy millió Ft- os költségét. 
 
Felelős: jegyz ő-összeállításra, polgármester – beterjesztésre 
Határid ő: 2014. február 5. a költségvetés benyújtásának hat árideje. 
 
                                                   ------------------------------ 
 
A Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját  - 4  igen szavazattal – 
egyhangúlag -  ellenvélemény és tartózkodás nélkül,határozathozatal mellőzésével -   
elfogadta. 

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


