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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
november 24-én megtartott nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)    
                      
Jelen vannak:  

 
Marics József   polgármester 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 

  Horváth István           képviselő 
  Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 
 
Távol vannak: 
 

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, Hajdú Csaba képviselő igazoltan van távol. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az 
ülésről hangfelvétel készül. Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi előterjesztések 
írásban kiküldésre kerültek a képviselőknek. 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 
77/2016. (XI.24.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 24-i, 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési kötelezettség 

teljesítésének helyzetéről – a jegyző előterjesztésében 
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2.) Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára - a polgármester előterjesztésében 
 

3.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, 
elszámolásának és ártalmatlanításának rendjéről szóló 9/2015. (IX.1.) önkormányzati 
rendelet módosítására – a polgármester előterjesztésében 
 

4.) Javaslat a köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről, valamint juttatásairól szóló 
rendelet elfogadására - a jegyző előterjesztésében 
 

5.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására - a jegyző 
előterjesztésében 
 

6.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadására - a polgármester 
előterjesztésében 
 

7.) A 2017. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása - a 
jegyző előterjesztésében 
 

8.) Javaslat a közterületek használatáról szóló rendelet elfogadására – a jegyző 
előterjesztésében 

 
9.) Az egészségügyi alapellátásáról szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi javaslat 

megtárgyalása – a jegyző előterjesztésében 
 

10.) Tájékoztató a környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében 
 

11.) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 
eseményekről, intézkedésekről - a polgármester előterjesztésében 

 
12.) Egyebek  

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

 
Napirendek tárgyalása 

 
 
1.) Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési 

kötelezettség teljesítésének helyzetéről – a jegyző előterjesztésében 

 
Kovács Edit jegyző:  
Elmondta, hogy a kiküldött anyaghoz csak annyit kíván hozzátenni, hogy az eredeti 
előirányzathoz képest a számokban eltérés mutatkozik, ez az év közbeni 
bejelentkezésekből – iparűzési adó, gépjármű adó, stb. - adódik. Az adózási 
hajlandóság jónak mondható, az adó kivetések folyamatosan, határidőre kimennek. 
Végrehajtást jellemzően nem kell kezdeményezni. 
 
Marics József polgármester: 
Elégedetten nyugtázta, hogy a költségvetés adóbevételek tervezett összegénél 
mintegy 800 ezer forinttal több bevétel keletkezett. Megköszönte a hivatali dolgozók 
eredményes munkáját.  Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a tájékoztatást, 
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 
78/2016. (XI.24.) önkormányzati határozata 

az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési kötelezettség teljesítésének 
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adóigazgatási feladatok 
ellátásáról, a helyi adófizetési kötelezettség teljesítésének helyzetéről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: jegyző 
 
 

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

 
2.) Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára - a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Emlékeztette a képviselőket, hogy az Alaptörvény módosítása kapcsán a 
kormányhivatalok folyamatosan vizsgálják az önkormányzati rendeletek 
megfelelőségét a magasabb rendű jogszabályoknak, ezért van szükség a 
módosításokra. Hozzátette még, hogy a rendeletek tartalmilag megfelelőek, csak 
formai módosításokra van szükség.  
 
Kovács Edit jegyző:  
2017. január 01-től a helyi adókról szóló törvény azon része válik hatálytalanná, 
amelyet a rendelet felhatalmazó részében kell szerepeltetni. Mivel a rendelet 
felhatalmazó részét nem lehet módosítani, ezért a törvényességi felhívás szerint új 
rendeletet kell alkotni. A felhívásban kérték, amennyiben lehetséges, a helyi adókkal 
kapcsolatos előírások egy rendeletben szerepeljenek, az előterjesztés szerint. 
 
Marics József polgármester: 
Szavazásra tette fel a helyi adókról szóló rendelet megalkotását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 

----------------------------------- 
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3.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, 
elszámolásának és ártalmatlanításának rendjéről szóló 9/2015. (IX.1.) 
önkormányzati rendelet módosítására – a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy a DRV a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjára 
vonatkozó 2017. évi javaslatát megküldte. A javaslat a közületekre vonatkozik, 
lakossági díjemelkedést nem állapítottak meg, ez a rezsicsökkentés miatt nem 
lehetséges. 
 
Horváth István képviselő: 
Megkérdezte, lehetséges-e a Lámpás Alapítványt valamilyen módon mentesíteni a 
díjfizetés alól, hiszen a házat ugyan az alapítvány működteti, de természetes 
személyek lakják, és a szennyvíz elvitetése nagy kiadást jelent. Lehet-e egy 
közhasznú alapítványt természetes személynek nyilvánítani? 
 
Kovács Edit jegyző:  
Azt, hogy ki a magánszemély és ki a közület, nem az önkormányzat határozza meg. 
Tudni kell, hogy amennyiben a testület nem fogadja el a díjemelést a közületek 
részére, akkor az árbeli különbséget az önkormányzatnak kell kifizetni. 
 
Marics József polgármester: 
Röviden ismertette a DRV Zrt. helyzetét, ami miatt az áremelés mellett döntöttek. 
Ennek ismeretében javasolta a rendelet módosítását a DRV Zrt. által javasolt 
díjtételekkel.   
 
 
A Képviselő-testület 3 igen és 1 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, 
elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló 
9/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 

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

 
 

4.) Javaslat a köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről, valamint juttatásairól 
szóló rendelet elfogadására - a jegyző előterjesztésében 
 

Kovács Edit jegyző: 
Elmondta, hogy minden évben rendelkezni kell a köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről. Röviden ismertette, hogy a közös hivatal dolgozóinak bére 
milyen elemekből áll össze, és kiemelte, hogy a minimálbér emelkedésével a 
köztisztviselői bérek még a 20%-os illetménykiegészítéssel is a minimálbér szintje 
alatt lesznek.  
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A juttatások és támogatások közül javasolta az illetményelőleg, a képernyő előtti 
munkavégzéshez való szemüveg vásárlás pénzügyi támogatását, illetve ruházati 
költségtérítést. A részletes szabályokat a Közszolgálati Szabályzatban kell 
meghatározni, és a pénzügyi lehetőség függvényében a költségvetésben tervezni.   
 
Marics József polgármester: 
Kiemelte, hogy a közös hivatal életében határozott változások mentek végbe, megszűnt a 
fluktuáció, a munkavégzés stabil és megbízható.  A bérek alacsonyak, de a kormány 
bérrendezési terve most a minimálbéremelésre vonatkozik, ezzel a 20% 
illetménykiegészítéssel együtt is a hivatali dolgozók bére a minimálbér közelében marad. Az 
egyéb juttatások tekintetében is javasolta azok elfogadását.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 
 

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

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő testületének 15/2016. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelete 

a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 
juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 

 
 

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

 
 

5.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására - a 
jegyző előterjesztésében 

 
Kovács Edit jegyző: 
Elmondta, hogy a belső ellenőrzés tervezését minden évben el kell készíteniük az 
önkormányzatoknak. A belső ellenőrök által javasolt témák közül polgármester úrral való 
egyeztetés után javaolja az ellenőrzés tárgyául a 2016. évi költségvetési beszámolót.  
 
Marics József polgármester: 
Szavazásra bocsátotta a belsőellenőrzési terv elfogadását. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2016. (XI.24.) önkormányzati határozata 

az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017 évi 
belső ellenőrzési ütemtervét a csatolt előterjesztés szerinti formában és tartalommal 
elfogadta. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: jegyző 
 

------------------------------------------------- 
 
 
6.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadására - a polgármester 

előterjesztésében 
 
Marics József polgármester: 
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Kormányhivatal kiadott egy útmutatót, amelyben 
meghatározza, hogy a helyi önkormányzatoknak mely témákkal kell foglalkozni az év során. 
Emiatt került be a mostani ülés napirendjébe a 10. napirendi pont témája. A következő évre 
tervezett munkaterv már az elvárásoknak megfelelően készült. Az eddigi gyakorlat szerint az 
ülések száma változhat, hiszen a felmerülő problémák megtárgyalására rendkívüli testületi 
ülést össze lehet hívni. Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a felterjesztett 
munkatervet, kézfelemeléssel jelezzék.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2016. (XI.24.) önkormányzati határozata 

az önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017 évi 
munkatervét elfogadta, az alábbiak szerint: 
 

Február 
Együttes ülés: 
Javaslat az Iszkaszentgyörgyi közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetésére – a jegyző előterjesztésében 
Önálló ülés: 
Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésére – a polgármester 
előterjesztésében 
 

Március 
Önálló ülés: 
Tájékoztatás az egészségügyi ellátás, a háziorvosi  és védőnői ellátás helyzetéről – a 
feladatot ellátók előterjesztésében 
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Április 

Együttes ülés: 
1. Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról – a jegyző előterjesztésében 
2. Beszámoló az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről – a 

jegyző előterjesztésében 
Önálló ülés: 
1. Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

rendelet elfogadására- a polgármester előterjesztésében 
2. Beszámoló a 2016. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről – a jegyző 

előterjesztésében 
 

 
Május 

Önálló ülés: 
1. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági 

helyzetéről – a rendőrkapitány előterjesztésében 
2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról – a jegyző 

előterjesztésében 
 

Június 
Önálló ülés: 
1. Tájékoztató a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátásáról- a 

polgármester előterjesztésében 
2. Beszámoló a társulásokról, az egyes társulások működéséről – a polgármester 

előterjesztésében 
 

 
Szeptember 

Együttes ülés: 
Beszámoló az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi első félévi 
gazdálkodásáról – a jegyző előterjesztésében 
Önálló ülés: 
1. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi első félévi gazdálkodásáról – a 

polgármester előterjesztésében 
2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 

2018. évi fordulójához való csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében 
 

 
Október 

Önálló ülés: 
Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról – a 
polgármester előterjesztésében 
 

November 
Önálló ülés: 
1. Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési 

kötelezettség teljesítésének helyzete, a kintlévőségek behajtása érdekében tett 
intézkedések- a jegyző előterjesztésében 
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2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok 
elbírálására– a polgármester előterjesztésében 

3. Javaslat az önkormányzat képviselő-testülete 2017. évi munkatervére – a 
polgármester előterjesztésében 

4. Javaslat a teljesítménykövetelményekkel összefüggő célok meghatározására 
 

Közmeghallgatás 
 
Határidő. 2017. december 31. 
Felelős: polgármester 
 
 

------------------------------------------------- 
 
 
7.) A 2017. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok 

meghatározása - a jegyző előterjesztésében 
 

Kovács Edit jegyző: 
Elmondta, hogy a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célokat minden 
évben meg kell határozni. A munkatársakkal szembeni elvárások nem változtak, javaslata a 
2016. évihez hasonló célokat jelöl ki. 
 
Marics József polgármester: 
Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a jegyző által felterjesztett javaslatot, 
szavazásukkal jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2016. (XI.24.) önkormányzati határozata 

az önkormányzat 2017. évi kiemelt céljainak elfogadásáról 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kttv. 130. §-a alapján 
eljárva – az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal állományában lévő 
köztisztviselők 2017. évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat a 
következőkben határozza meg: 

1. Alapvető célkitűzés a település jövőképének és a helyi lakosság 
életkörülményeinek tudatos alakítása, valamint ehhez a források, eszközök és 
lehetőségek felmérése.  

2. A testületi ülések, az aktuális rendeleti szabályozások és határozati döntések 
tervezeteinek jogszerű előkészítése, az eldöntésre váró kérdésekben a testületek 
széles körű informálása, a szükséges egyeztetések, véleményeztetések 
lefolytatása, valamint ehhez kapcsolódóan az érintett civil szervezetek 
véleményének kikérése.  

3. Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal honlapján hiteles, naprakész 
információk megjelentetése.  
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4. Az ügyfelek előzékeny és kulturált kiszolgálása, a lakosság ügyeinek, határidőn 
belüli, minél gyorsabb, célszerű és jogszerű intézése, a helyi közigazgatás 
területén a szolgáltató és polgárbarát igazgatási jelleg erősítése.  

5. A meghozott döntések és intézkedések határidőben való végrehajtása, az előírt 
jogok és kötelezettségek döntésnek megfelelő érvényre juttatása. 

6. Az önkormányzatiság anyagi hátterének erősítése és ehhez a bevételnövelés 
lehetőségeinek kihasználása, az önkormányzati alapfeladat-ellátás 
költségtakarékos, biztonságos működtetésének igénye mellett a különböző 
forrásokból igényelhető működési és fejlesztési célú, kiemelten az Európai Uniós 
támogatások megpályázása, illetve a pályázatok színvonalas előkészítése, az 
elnyert támogatások szabályszerű felhasználásának és elszámolásának 
elősegítése. 

7. A helyi önkormányzat működőképességének folyamatos fenntartása, ennek 
érdekében a szigorú szükséglet szintjén az ésszerű takarékos gazdálkodás 
követelményeinek betartása, a jóváhagyott költségvetésnek megfelelő hatékony 
pénzfelhasználás biztosítása. 

8. Az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálkodás megvalósítása. 
9. Az önkormányzat éves költségvetésének tervszerinti végrehajtása, a 2017. évi 

költségvetési javaslat, gazdasági program és költségvetés tervezetének 
megalapozott és körültekintő összeállítása. 

10.  A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 
 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 

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

 
 

8.) Javaslat a közterületek használatáról szóló rendelet elfogadására – a jegyző 
előterjesztésében 

 
Kovács Edit jegyző: 
A Kormányhivatal tájékoztatójára hivatkozva elmondta, hogy az önkormányzatoknak nem 
lehet meghatározni a közterületek filmforgatási célú használati díjait. Ennek megfelelően  a 
rendelet tartalmilag annyiban változik, hogy a mozgóképről szóló törvény módosítása miatt a 
díjtételek kikerültek a rendelet mellékletéből, és a jogszabályi előírások szerinti 
megjelöléseket, illetve számozásokat alkalmazta. A felhatalmazó rendelkezések változása 
miatt a régi rendelet nem módosítható, új rendelet elfogadása szükséges. 
 
Szalmási Tamásné alpolgármester: 
Megkérdezte, mi minősül filmforgatásnak.  
 
Marics József polgármester: 
Válaszában kifejtette, hogy nem a média által, hanem a film gyártók által készített 
felvételekre elfoglalt és lezárt közterületekre vonatkozik a törvényi előírás. Kérte a 
képviselőket, amennyiben elfogadják a rendeletet az előterjesztés szerinti formában, 
kézfelemeléssel jelezzék. 
    
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 

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

 
9.) Az egészségügyi alapellátásáról szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi 

javaslat megtárgyalása – a jegyző előterjesztésében 
 

Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy a Kormányhivatal Törvényességi Osztályáról szakmai javaslat érkezett, ami 
az önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátás, egészséges életmód 
segítését célzó szolgáltatások ellátására vonatkozik. Felkérte jegyzőasszonyt a javaslatban 
foglaltak ismertetésére. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Ismertette a szakmai javaslatban megfogalmazott elvárásokat. A válaszadásra 2017. január 
2-i határidőt jelölt meg a Kormányhivatal. Véleménye szerint ez az idő kevés arra, hogy a 
rendeletalkotáshoz szükséges hatóságok véleményezését kikérje, ezért azt a javaslatot tette, 
hogy a Képviselő-testület határozzon arról, hogy a felhívásban foglaltakat a következő 
ülésen megtárgyalja, és a rendeletmódosítást az előírásoknak megfelelően elvégzi.  
 
Marics József polgármester: 
A jegyzőasszony által elmondottakat kiegészíti azzal, hogy a határozatban dönteni kell arról, 
hogy a rendeletmódosítást milyen határidőre tűzi ki az önkormányzat, ezt az időpontot a 
Kormányhivatalnak adott válaszban közölni kell. Erre a munkaterv szerint 2017. február 15-ig 
kerül sor. Megkérdezte, van-e valakinek ellenvetése a fentiekkel kapcsolatban. Mivel kérdés, 
ellenvélemény nem volt, kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a határozati javaslatot, 
kézfelemeléssel jelezzék.  
  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2016. (XI.24.) önkormányzati határozata 

törvényességi észrevétel megtárgyalásáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/02/1261-1/2016. sz. javaslatában foglaltakat, és felkéri a jegyzőt 
a javaslatban foglaltaknak megfelelő rendelet előkészítésére, véleményeztetésére. 
 
A Képviselő-testület soron következő ülésén – várhatóan 2017. február 15-ig – 
tárgyalja meg. 
 
Határidő: 2017. január 31.  
Felelős: jegyző 

 
------------------------------------------------- 
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10.) Tájékoztató a környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester: 
Emlékeztette a képviselőket, hogy a helyi környezet állapotáról való tájékoztatás az 
önkormányzat kötelezően előírt feladatai közé tartozik. Rövid visszatekintést adott a 
település környezeti fejlődéséről. Felhívta a figyelmet a környezetvédelem és a megfelelő, 
vonzó településkép kialakításának fontosságára. Szavazásra tette fel a napirendi pontban 
foglalt tájékoztatót. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2016. (XI.24.) önkormányzati határozata 

a környezet állapotáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet állapotáról szóló 
tájékoztatót a csatolt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 

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

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

eseményekről, intézkedésekről - a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester: 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a közvilágítás bővítésére a szerződést megkötötte. December 
elején kezdik a munkát az E.ON munkatársai. A hó eltakarítási munkákra is aláírták a 
szerződést. Néhány szóval megemlítette a decemberben elvégzendő közterületi munkákat, 
és az Adventi rendezvényeket. Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a polgármesteri 
beszámolót, kézfelemeléssel jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2016. (XI.24.) önkormányzati határozata 

polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete polgármester beszámolója az 
előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről, intézkedésekről elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

------------------------------------------------- 
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12.) Egyebek  
 

a.)  Egészségügyi alapellátáshoz tartozó ügyelet körzeteinek kialakításáról szóló  
     rendelet véleményezése – polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Az egészségügyi ügyeleti körzetek kialakításával kapcsolatosan elmondta, hogy a 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
rendelettervezetében Bakonykúti szerepel az ellátandó települések sorában. Ezzel 
kapcsolatban teendője nincs az önkormányzatnak, javasolta a tervezet elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2016. (XI.24.) önkormányzati határozata 

egészségügyi alapellátáshoz tartozó ügyelet körzeteinek kialakításáról szóló 
rendelet véleményezéséről 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári Megyei 
Jogú Város egészségügyi alapellátásokhoz tartozó ügyelet körzeteinek kialakításáról 
szóló rendelet tervezetében foglaltakkal egyetért, annak elfogadásához hozzájárul.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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

 
 
 b.) Az iskolai felvételi körzethatárok meghatározása – a jegyző előterjesztésében 
 
Kovács Edit jegyző: 
Elmondta, hogy az iskolai körzethatárok esetleges módosítására minden év 
november 30-ig lehet javaslatot tenni. Jelenleg Bakonykúti Iszkaszentgyörgyhöz 
tartozik, nem javasolja ennek módosítását. 
 
Marics József polgármester: 
Összefoglalva megjegyezte, hogy az Iszkaszentgyörgyi általános iskolának fel kell 
venni a Bakonykútiban lakó gyermekeket. Más körzethez tartozó diákokat az iskola 
elutasíthatja. Javasolta az előterjesztés elfogadását. 

 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

86/2016. XI.24.) önkormányzati határozata 
az iskola felvételi körzethatárok meghatározása 

 



 
 

13

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi 
Általános Iskola felvételi körzetén módosítani nem kíván, a körzethez a továbbiakban 
Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti települések tartoznak. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

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

K. m. f. 
 
 
 
 

 Marics József Kovács Edit 
 polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 


