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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 
26.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)    
                    
Jelen vannak:  

Marics József   polgármester 
   Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 

Horváth István           képviselő 
Hajdú Csaba              képviselő 

 
Távol maradt:    

Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 
 
Tanácskozási joggal:  
   Kovács Edit    jegyző 
 
 
Marics József polgármester:  
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, külön köszöntötte dr. Rumann Hildegard 
háziorvost. 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, 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 
10/2018. (IV.26.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 26-i nyilvános 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirend: 
1) Tájékoztatás az egészségügyi ellátás, a háziorvosi, védőnői és fogorvosi ellátás 

helyzetéről – a feladatot ellátók előterjesztésében 
2) Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017-ben 

végzett tűzvédelmi tevékenységéről –  Benke Dávid Dénes tű. alezredes 
tűzoltóparancsnok előterjesztésében 
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3) Javaslat a 2017. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
közszolgáltatás költségeiről szóló adatszolgáltatás elfogadására – a 
polgármester előterjesztésében 

4) Javaslat az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására  – a 
polgármester előterjesztésében 

5) Javaslat a közösségi tér felújítására benyújtott árajánlat elfogadására – a 
polgármester előterjesztésében 

6) Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/694-1/2018. sz. törvényességi 
felhívásának elfogadására, az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 
rendelet elfogadására – a polgármester előterjesztésében 

7) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb 
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében 

8) Egyebek 
 

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

 
Napirendek tárgyalása 

 
 
1) Tájékoztatás az egészségügyi ellátás, a háziorvosi, védőnői és fogorvosi 

ellátás helyzetéről – a feladatot ellátók előterjesztésében 
 

Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy mindhárom beszámoló kiküldésre került, a védőnő jelezte, hogy nem 
tud az ülésen részt venni. A háziorvosi rendeléssel kapcsolatban emlékeztetett a 
közmeghallgatáson elhangzottakra, ahol a rendelési idővel kapcsolatban voltak 
reklamációk. A lakosság szerette volna, ha szerdán reggel Bakonykútiban kezdődik a 
rendelés, de ez esetben a gyógyszertár nyitva tartását is módosítani kellett volna. 
Többször egyeztettek a doktornővel az ügyben, és mostanra kedvező változás 
történt azzal, hogy az iszkaszentgyörgyi rendelést igyekeznek időben befejezni, így a 
rendelést  Bakonykútiban időben meg tudják kezdeni.  
Köszöntötte a Doktornőt, aki az elmúlt egy évben sikeresen beilleszkedett, 
megismerte a betegeket. Kérte, hogy egészítse ki a beszámolót, amennyiben 
szükségesnek tartja. 
 
Dr. Rumann Hildegard háziorvos: 
Megerősítette a korábban elhangzottakat, a nehézséget valóban a rendelési idő 
betartatása okozza. Vannak türelmetlen betegek, akik nem várják ki a sorukat, zárt 
ajtó esetén az ablakon kopognak. Ilyenkor nehéz eldönteni, hogy súlyos esetről van-
e szó. Az ápolónő nyugdíjazása miatt szintén változás történik, reményét fejezte ki, 
hogy utódja hamar betanul, és a betegek megelégedésére tudják munkájukat 
végezni.  
 
Marics József polgármester: 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszönte a beszámolót, a 
háziorvosi szolgálat dolgozóinak munkáját, külön kiemelve a nyugdíjba vonuló 
ápolónőt. Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2018. (IV.26.) önkormányzati határozata 

a háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat 2017. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

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

 
 
Marics József polgármester: 
A védőnői beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, 
szavazásra bocsátotta az elfogadásra vonatkozó javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2018. (IV.26.) önkormányzati határozata 

a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

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

Marics József polgármester: 
A fogorvosi beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, kérte 
annak elfogadását. 
 

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (IV.26.) önkormányzati határozata 

a fogorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

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

 
 

2) Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017-ben 
végzett tűzvédelmi tevékenységéről – Benke Dávid Dénes tű. alezredes 
tűzoltóparancsnok előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
A beszámolóval kapcsolatban megjegyezte, hogy szerencsére nem sok dolguk volt a 
tűzoltóknak az elmúlt évben a településen. Kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2018. (IV.26.) önkormányzati határozata 

a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Székesfehérvári Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2017-ben végzett tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

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

 
 

3) Javaslat a 2017. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
közszolgáltatás költségeiről szóló adatszolgáltatás elfogadására – a 
polgármester előterjesztésében 
 

Marics József polgármester: 
A kiküldött anyaggal kapcsolatban tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az 
adatszolgáltatás elfogadása törvényi kötelezettség. Az elszámolás 
megalapozottságát szakmailag ellenőrizni nehéz, de látható, hogy ki tett eleget 
törvényi kötelezettségének a lakosok közül. Kérte az adatszolgáltatás elfogadását.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2018. (IV.26.) önkormányzati határozata 

a nem közművel összegyűjtött szennyvíz 2017. évi elszámolásának 
elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás költségeinek 
elszámolását elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

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

 
 
 

4) Javaslat az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására  – 
a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Szintén kötelező napirendről van szó, a tervet nemleges esetben is el kell fogadni. A 
közösségi tér pályázat esetében is a 25 milliós határ alatt vagyunk. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az elektronikus közbeszerzési rendszerbe 
regisztrálta az önkormányzatot, nemleges tervet rögzíteni nem lehet. Amennyiben év 
közben változás történik, a terv módosítható és az adatok feltölthetők a honlapra. 
 
Marics József polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2018. (IV.26.) önkormányzati határozata 

a  2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról  
 

Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
Bakonykúti Község Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési Tervét az alábbi  
tartalommal elfogadja: 
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2018. évi közbeszerzési terv 
 

Tervezett 
közbeszerzés 
elnevezése, 

tárgya 

Közbeszerz
és 

(becsült) 
értéke Ft 
(Nettó)  

A közbeszerzés pénzügyi forrásai (Ft) Köz-
beszer-

zés 
megkez

-
désének 
tervezet

t idő-
pontja 

 
A 

tervezett 
eljárás 
típusa 

Költség
-vetési 
támo-
gatás 

Saját 
forrás 

Eu. 
támogatá

s 

Egyéb 
forrás 

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

 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 

---------------------------------------- 
 
 
5) Javaslat a közösségi tér felújítására benyújtott árajánlat elfogadására – a 

polgármester előterjesztésében 
 

Marics József polgármester: 
A napirend esetében nem annyira árajánlatról, mint inkább költségvetésről van szó, 
hiszen a két évvel ezelőtt benyújtott pályázat esetében jelentős áremelkedés történt. 
Ezért felkérte Kaszti Tamás tervezőt, hogy a költségvetést aktualizálja, illetve 
készítsen elő egy olyan szerződés tervezetet, amiben benne vannak a határidők is. 
Egyetlen kötelező határidő a 2018. július 17-i, az első mérföldkő megvalósításának 
határideje, amikor egy közel 2 millió forint összegű számlát be kell nyújtani. A 
kivitelezés végső határideje 2019. december 31. Az új költségvetés árai az ÉNGY 
alapján kerültek tervezésre, erre készülne egy vállalkozói szerződés. Az összes 
alvállalkozóval Kaszti Tamás, mint generálkivitelező szerződne, mivel nagyon nehéz 
szakembereket találni, és az idő is rövid, ez látszik célszerű megoldásnak.  
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Kérdése, hogy garanciát tudunk-e érvényesíteni a szerződésben kötbér formájában?  
 
Marics József polgármester: 
Nemcsak a kötbér kikötése fontos, de a határidők miatt az esetleges csúszás esetére 
a visszafizetendő támogatási összegre is biztosítékot kell beépíteni. Sajnos a 
szerződés tervezet még nem készült el, jövő hét végére ígérte a kivitelező. A 
nagyobb gondot abban látja, hogy a megvalósítás során tudjuk tartani ezeket az 
árakat. A konzorciumi partnerváltást is jóvá kell még hagyatni az irányító hatósággal, 
a partnernek a fenntartásban is részt kell vállalni. A megvalósulást követő 5 évben is 
lesz még feladat bőven, hogy működjön a közösségi tér a vállalásoknak megfelelően. 
Most a felhatalmazást arra kéri, hogy a kivitelezésre a szerződést minél előbb meg 
lehessen kötni.  
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Horváth István képviselő: 
Aggályát fejezte ki amiatt, hogy társadalmi munkában kellene segédmunkát végezni 
ahhoz, hogy az árakat tartani tudja. Kifogásolta azt is, hogy az alvállalkozók által 
ajánlott alacsonyabb árakat a fővállalkozó nem kompenzálja, és lehet, hogy ez az 
összeg később hiányozni fog.  
 
Marics József polgármester: 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a költségvetés árai az ÉNGY árai alapján készültek, a 
konkrét vállalási ár az alvállalkozók díjai alapján alakul ki. A társadalmi munkában 
véleménye szerint csak tereprendezést, bontási törmelék takarítását lehetne végezni, 
egyeztetve az építés vezetővel.  
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Véleménye szerint a határidők miatt mindenképpen ragaszkodni kell a 
kötbérezéshez, a többi legyen a vállalkozó problémája. 
 
Marics József polgármester: 
Az építőipari kivitelezésen túl, azt követően a rendezvényteret még be is kell 
rendezni, ezért is fontos a határidők szerződésbeli rögzítése és betartatása. Kérte a 
képviselőket, hogy a szerződés tervezetet közösen tanulmányozzák át alaposan, 
mondják el véleményüket.  
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Úgy gondolja, hogy az önkormányzat már így is jelentős kockázatot vállalt, mivel 
nincs aláírt szerződés, a határidők pedig szorítanak. Ha a helyi kivitelező elvállalta a 
munkát szóban, az ő felelőssége is a pályázat sikere, reméli, hogy nem lép az utolsó 
pillanatban vissza.  
 
Marics József polgármester: 
Javasolta a költségvetés elfogadását, és ígéretet tett arra, hogy a szerződés 
tervezetet megküldi előzetes véleményezésre, amint megérkezik.  
 
Horváth István képviselő: 
Meglátása szerint jelentős késésben vagyunk, minél előbb meg kellene kötni a 
szerződést ahhoz, hogy a határidőket tartani tudjuk. A támogatási szerződés 
módosítása, előleg folyósítása is időigényes folyamat. Az elején kellene nagyobb 
munkákat elvégezni, hogy mielőbb folyjon vissza a pénz. 
 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy a kapcsolattartás nagyon nehéz, a vállalkozó elfoglalt, a 
költségvetést is utolsó pillanatban küldte meg az ülés előtt.  Általános probléma, hogy 
a kivitelezők leterheltek, sok munka és kevés szakember van.  
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Véleménye szerint furcsa, hogy helyi vállalkozóról lévén szó, ilyen nehezen reagál a 
megkeresésre, hiszen mégiscsak a lakóhelyéről van szó. 
 
Marics József polgármester: 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a költségvetés tervezet elfogadását a 
csatolt előterjesztés szerint. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2018. (IV.26.) önkormányzati határozata 

a közösségi tér felújítására vonatkozó költségvetés elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Közösségi Ház kialakítására vonatkozóan a KLASZBAU KFT. (Székesfehérvár, 
Erzsébet út 34., képviseli: Kaszti Tamás ügyvezető) által készített költségvetést,  és 
azt elfogadja a csatolt előterjesztés szerinti tartalommal, 16.982.894,- Ft + Áfa, 
mindösszesen 21.568.275,- Ft összeggel.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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

6) Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/694-1/2018. sz. 
törvényességi felhívásának elfogadására, az államháztartáson kívüli forrás 
átvételéről szóló rendelet elfogadására – a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Átadta a szót Kovács Edit jegyzőnek a napirenddel kapcsolatosan. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal 
munkatervében foglaltak alapján bekérte a rendeletek nyilvántartását, és ennek 
kapcsán megállapították a mellékelt törvényességi felhívásban foglaltakat. Az 
államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó rendelet tervezetét elkészítette, 
az a képviselők részére megküldésre került. 
 
Marics József polgármester: 
Kérte, hogy az önkormányzat által támogatott szervezet részére a rendeletnek 
megfelelően történjen az utalás. Szavazásra bocsátotta a törvényességi felhívásban 
foglaltak és a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2018. (IV.26.) önkormányzati határozata 

az FE/02/694-1/2018. sz. törvényességi észrevételről 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/02/694-1/2018. sz. törvényességi észrevételét az 
államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló rendelet megalkotására vonatkozóan, 
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és az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület a rendelet elfogadásával 
gondoskodik a törvénysértő állapot megszüntetéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 

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

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 

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

 
 

7) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb 
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
A kiküldött tájékoztatót kiegészítené két dologgal, az egyik a Telekom ügye. A 
szupergyors internethez az optikai kábel elkészült, megjelentek az üzletkötők is, a 
bekötések folyamatban vannak. Jövő héten kitelepülnek a faluban és tájékoztatást 
nyújtanak a lakosságnak a rákötés feltételiről. Ezzel kapcsolatos az E-ON-os 
oszlopok cseréjére, mely miatt többször lesz áramszünet. Az optikai kábeleket 
ezekre az oszlopokra tették fel, melyek nem minden esetben felelnek meg az 
előírásoknak. Egyúttal a bejövő 20 kW-os hálózat is korszerűsítésre kerül, tehát nem 
műszaki hibáról van szó. Sajnos ez az ivóvíz ellátásban is fennakadást okozhat, 
mivel a szivattyú nem tud működni, ahhoz 3 fázis kell. 
Az ingyenes wifi-router egyelőre nem készült el, azt egy újabb alvállalkozó fogja 
beüzemelni. 
A 4. pontban foglaltakkal kapcsolatban elmondta, hogy a DRV bérleti szerződését a 
következő testületi ülésen fogjuk tárgyalni, mivel terjedelmes anyag és nem volt idő 
tanulmányozni.  A nyomóvezetéket a DRV június 15-ig kicseréli, ezt terveztük be az 
eszközhasználati díj terhére saját forrás biztosításával. Ez egy fontos beruházás lesz 
a vízellátás szempontjából. Kérte a beszámoló elfogadását.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2018. (IV.26.) önkormányzati határozata 
a polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

---------------------------------------- 
 
8) Egyebek 

 
Marics József polgármester: 
Kérdése, hogy az egyebek napirendi ponton belül van-e valakinek bejelentése, 
hozzászólása. 
 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester: 
Megköszönte, hogy itt lehetett a testületben, de 2018. május 1. napjától lemond 
képviselői tisztségéről, ezt szeretné bejelenteni. Természetesen írásban is be fogja 
ezt nyújtani, a kulcsokat a polgármesternek átadja. Kérdésre válaszolva elmondta, 
hogy a lemondásának van oka, de nem szeretne embereket megsérteni ezért nem 
részletezi. Így döntött. 
 
Marics József polgármester: 
A bejelentés nagyon meglepte, szeretné tudni az elhatározás okát. 
 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester: 
Az ember azért lesz képviselő, hogy tegyen valamit a közösségért, ahol él. Eddig úgy 
érezte, hogy eddig ez megvalósult. Az elmúlt évben egyre több emberben 
fogalmazódott meg, hogy fel kellene lendíteni a falut rendezvényekkel. Összejöttek 
többször, többen, és kialakult egy ötlethalmaz, amit január 18-án szerettek volna 
letisztázni egy megbeszélésen. Itt meglepően kevesen vettek részt, de mivel a 
farsang közeledett, ezt vezetésével megszervezték. Ezt követően március 15-ét is 
megünnepelték, nagyon jól sikerült, sokan voltak. Március 16-án ismét megbeszélést 
szerveztek azért, hogy felosztásra kerüljenek a feladatok. Ezen a megbeszélésen 
személyesen nem vett részt, gyerekei képviselték. Közben kiderült, hogy 
megköttetett a szerződés egy önkéntessel, amelyről nem kaptak tájékoztatást sem a 
polgármester, sem az érintett részéről. Ezek után úgy érzi, hogy nincs értelme az itt 
létének. Úgy érzi, hogy a keze meg van kötve, ebben a továbbiakban nem vesz 
részt. Ez a lemondásának oka. 
 
Marics József polgármester: 
A tisztánlátás végett elmondta, hogy a januári összejövetelt ő kezdeményezte, a 
rendezvényekre vonatkozó pályázati lehetőség miatt. A megbeszélés célja a 
közösségi ház későbbi üzemeltetése is volt, mely a nyertes pályázat követelménye 
is. Ezen a rendezvényen említette a már meglévő önkéntes szerződéseket, majd 
megkereste egy művelődésszervezői végzettséggel rendelkező személy, akivel 
szintén megkötötte a szerződést. Ő gyesen van és kapcsolatban áll az 
iszkaszentgyörgyi IKSZT vezetőjével is, akinek van tapasztalata a rendezvények 
dokumentálásában, ismeri a pályázati követelményeket. A rendezvény kapcsán 
többen jelezték, hogy nem értenek egyet a másik tábor véleményével, de ebben ő 
polgármesterként nem kíván részt venni.  
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Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester: 
Megítélése szerint a rendezvényeken vitáról, politikáról szó sem volt, sokan eljöttek 
és jól érezték magukat.  
 
Marics József polgármester: 
Nem a rendezvényeken nem kíván részt venni, hanem a háttérben zajló 
szervezkedésekre gondolt, ezekből szeretne továbbra is kimaradni. Az ötletek útjába 
állni nem kíván és a lehetőségekhez képest támogat minden kezdeményezést. 
Sajnálja, hogy Alpolgármester Asszony emiatt a félreértés miatt lemond.  
 
Horváth István képviselő: 
Szintén sajnálatát fejezte ki a történtek miatt és úgy érzi, hogy túl nagy veszteség éri 
a testületet a lemondással. Sokszor érzi úgy maga is, hogy nincs értelme itt lenni, 
mert nincs mozgástér, de amit elvállaltunk azt be kellene fejezni, különös tekintettel a 
folyamatban lévő pályázatra. Megítélése szerint nagy szükség van Alpolgármester 
Asszony munkájára, szakértelmére a testületben. 
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Véleménye szerint a civil kezdeményezést és az önkormányzati munkát nem 
szabadna összekeverni, ezért nem kellene lemondani. Sajnálja Alpolgármester 
Asszony döntését, de elfogadja, és megköszönte a közös munkát. 
 
Marics József polgármester: 
Csatlakozott Horváth István képviselő gondolataihoz, a maga részéről is úgy 
gondolja, hogy a vállalt megbízatást teljesíteni kell, a nehézségek ellenére is.  
 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester: 
Megköszönte az észrevételeket, de a döntésén változtatni nem kíván, 2018. május 1. 
napjától lemond a képviselői megbízatásáról. 
 
Marics József polgármester: 
Megköszönte Alpolgármester Asszony munkáját, és felkérte a jegyzőt, hogy a 
lemondással összefüggésben a szükséges lépéseket tegye meg. 
 
 

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

 


