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 JE G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-
én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Községháza (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.)    
                    
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
  Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 

Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 
 
Távol maradt:   

Hajdú Csaba              képviselő 
                     Horváth István           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 3 fő testületi tag jelen 
van. 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 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2017. (VI.27.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. június 27-i nyilvános 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirend: 
1) A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/985-1/2017. sz. törvényességi 

észrevételének megtárgyalása – a polgármester és a jegyző előterjesztésében 
2) Javaslat az Energia-megtakarítási Intézkedési Terv elfogadására – a 

polgármester előterjesztésében 
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3) Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára – a polgármester 
előterjesztésében 

4) Egyebek 
 
 

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

 

 

Napirendek tárgyalása 
 
 
 

1) A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/985-1/2017. sz. törvényességi 
észrevételének megtárgyalása – a polgármester és a jegyző előterjesztésében 
 
 

Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy a házasságkötéssel kapcsolatos rendeletünkre törvényességi 
észrevételt tettek. Az észrevétel alapján új rendeletet alkottunk, amelyet javaslok 
elfogadásra.  
 
Először a törvényességi észrevételben foglaltak, majd a rendelet elfogadásához 
kérte a képviselők szavazatát. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2017. (VI.27.) önkormányzati határozata 

az FE/02/985-1/2017. sz. törvényességi észrevételről 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/02/985-1/2017. sz. törvényességi észrevételét Bakonykúti 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése engedélyezésének szabályairól,  a többletszolgáltatás ellentételezéseként 
az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 
mértékéről” szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban, és az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 
A Képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően új 
rendeletet alkot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
---------------------------------------- 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

7/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól,  a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető 
részére fizetendő díj mértékéről 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 

 
 

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

 
 
 

2) Javaslat az Energia-megtakarítási Intézkedési Terv elfogadására – a 
polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Emlékeztetett arra, hogy az intézkedési terv elkészítése kötelező feladat, amelyet 
elkészített az erre a feladatra felkért szakértő. Külső szigetelést, nyílászáró cserét, 
napelemek telepítését, a fénycsövek lecserélését javasolja többek között az anyag, 
ezek közül az ablakcserét már beterveztük. A terv 5 éves időszakra készült, a 
költségvetési lehetősége függvényében tudjuk megvalósítani.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az intézkedési terv 
elfogadására vonatkozó javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2017. (VI.27.) önkormányzati határozata 

az Energia-megtakarítási Intézkedési Terv elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Wattmanager Kft. által 
készített Energia-megtakarítási Intézkedési Tervet – a csatolt előterjesztés szerinti 
formában és tartalommal – elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 

---------------------------------------- 
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3) Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára – a 
polgármester előterjesztésében 

 
 
Marics József polgármester: 
Tájékoztatta a testületet, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
augusztusban esedékes, ehhez nyújtanak segítséget a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság részéről. Képzés is indul a témában, melyen Németh Lászlóné vesz 
részt a közös hivatal részéről. Kérte a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2017. (VI.27.) önkormányzati határozata 

A HEP felülvizsgálatáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2013. (VIII.22.) 
számú határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A 
képviselőtestület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt 
áttekintésnek eleget tett. A képviselőtestület megállapítja, hogy a program 
intézkedési tervében rögzített határidők módosítása vált szükségessé, ezért a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát rendeli el. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgálatra vonatkozó 
árajánlatot kérje be. 
 

Határidő: 2017. augusztus 22. 
Felelős: polgármester 

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

 
 

 
4) Egyebek 

 
a) EFOP pályázatra vonatkozó együttműködési megállapodás 

 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy a Székesfehérvári Humán Szolgáltató Intézet kérte az önkormányzat 
együttműködését az EFOP-1.8.19-17 kódszámú egészségfejlesztési pályázat 
megvalósításához. Véleménye szerint a programhoz nyugodtan csatlakozhatunk, ez 
egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos tájékoztatás a lakosság felé, se költségünk, 
se kötelezettségünk nincs vele kapcsolatban. Javasolta az együttműködési 
megállapodás elfogadását. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2017. (VI.27.) önkormányzati határozata 

az EFOP-1.8.19-17. kódszámú pályázatra vonatkozó együttműködés 
megállapodás elfogadásáról 

  
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Székesfehérvári 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézetével (8000 
Székesfehérvár, Ady u. 8.) együttműködési megállapodás megkötését az EFOP-
1.8.19-17. kódszámú, „Az alapellátás és népegészségügy átfogó fejlesztés – 
népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztés” című pályázatra vonatkozóan. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

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

b) Felhatalmazás rendkívüli kiadások teljesítésére a vízi közmű rendszer 
meghibásodása esetén 

 
 
Marics József polgármester: 
Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt napokban többszöri meghibásodás történt a vízi 
közmű rendszeren, a régi csövek sorban megrepednek, melyek cseréje 6 méter alatt 
a DRV költsége, de ezen felül az önkormányzatot terhelik a költségek.  Amennyiben 
ilyen helyzet áll elő, akkor addig nem javítják meg, amíg ennek kifizetésére a 
polgármester kötelezettséget nem vállal. Arra kéri a testület felhatalmazását, hogy a 
költségvetési rendeletben betervezett bruttó 1 millió forintos „vízmű karbantartási 
tartalék” terhére 300 ezer forint összeghatárig ezt megtehesse, természetesen 
utólagos beszámolási kötelezettséggel. Kérte a képviselők szavazatát a javaslattal 
kapcsolatban. 
 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2017. (VI.27.) önkormányzati határozata 

a vízmű karbantartási tartalék feletti rendelkezésről 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetésben a „vízmű karbantartási tartalék” 
bruttó 1 millió forintos előirányzata terhére bruttó 300 ezer forint összeghatárig 
kötelezettséget vállaljon a vízi közmű meghibásodása esetén – utólagos beszámolási 
kötelezettséggel.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

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


