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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-
én megtartott nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)    
                    
Jelen vannak:  

Marics József   polgármester 
Horváth István           képviselő 
Hajdú Csaba              képviselő 
Halász Attila    képviselő 
Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 
 

 
Távol maradt:  ----  
 
Tanácskozási joggal:  
   Kovács Edit    jegyző 
 
 
Marics József polgármester:  
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése 
határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő testületi tag jelen van. 
Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre 
kerültek, az ülésről hangfelvétel készül. A napirendi pontokon belül változtatást 
javasol, mivel Kaufmann Jenőné képviselőnek el kell mennie. Az 5-6. napirendi 
pontokat 2-3. napirendként kérte tárgyalni, valamint a 8. napirendi pont kiegészítését 
a vagyonnyilvántartásra vonatkozó szerződés elfogadásával. Mivel hozzászólás, 
észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a módosított napirend 
elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2018. (V.31.) határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 31-i nyilvános 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirend: 
1.) Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatója megüresedett 

képviselői mandátum átadásáról – a Helyi Választási Bizottság elnökének 
előterjesztésében 

2.) Alpolgármester választása titkos szavazással 
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3.) Az alpolgármester eskütétele 
4.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadására – a polgármester előterjesztésében 
5.) Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására – a jegyző 

előterjesztésében 
6.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységének átfogó értékelése 

– a jegyző előterjesztésében 
7.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
8.) Javaslat a DRV Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési, gördülő fejlesztési terv 

elkészítésére, a használati díj elszámolására valamint a vagyonnyilvántartás 
vezetésére kötendő szerződés elfogadására – a polgármester előterjesztésében 

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

10.) Egyebek 
 

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

 
Napirendek tárgyalása 

 
 
1.) Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatója 

megüresedett képviselői mandátum átadásáról – a Helyi Választási Bizottság 
elnökének előterjesztésében 

 
Marics József polgármester:   
Elmondta, hogy Helyi Választási Bizottság elnöke munkahelyi elfoglaltsága miatt nem 
tud részt venni az ülésen. Felkérte Kovács Edit jegyzőt, hogy a Bakonykúti Helyi 
Választási Bizottság tájékoztatót ismertesse. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottsága 1/2018. (V. 8.) számú határozatával 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. § (1) 
bek. f) pontja, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése alapján megállapította, 
hogy Szalmási Tamás Ferencné képviselői megbízatása 2018. május 1. napjával 
megszűnt. A Választási Bizottság a lemondás miatt megüresedett önkormányzati 
képviselői mandátumot az egyéni listán a következő legtöbb szavazatot elért jelölt, 
Halász Attila Lajos részére adta ki. A határozat ellen a jogszabályban meghatározott 
3 napon belül fellebbezés nem érkezett, a határozat jogerős. A Helyi Választási 
Bizottság Elnöke Halász Attila Lajos részére a megbízólevelet 2018. május 14-én - 
átadta. Elmondta, hogy a képviselői tisztség gyakorlásához szükséges az eskü 
letétele, valamint tájékoztatatást adott a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről és a 
köztartozásmentes adatbázisba történő bejelentkezésről. 
 
Ezt követően Halász Attila Lajos letette a képviselői esküt és aláírta az esküokmányt. 
 
Marics József polgármester Halász Attila Lajos képviselőt köszöntötte a testület 
tagjai között, és jó munkát kívánt.  
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2.) Alpolgármester választása titkos szavazással 

 
Marics József polgármester:   
Az Mötv. 74. § (1) bekezdése  képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére egy alpolgármestert, választ, több alpolgármestert választhat. A 
képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. 
Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a 
megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Az SZMSZ szerint Bakonykútiban az 
alpolgármesteri tisztséget a megválasztott alpolgármester társadalmi megbízatásban 
látja el. Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester lemondása miatt szükséges új 
alpolgármestert választani. 
 
Az alpolgármester megválasztásához minősített többségre van szükség, ami a 
megválasztott képviselők több mint fele, azaz jelen esetben 3 igen szavazat.  A titkos 
szavazás lebonyolításához ideiglenes bizottságot kell választani, amely bizottság 
látja el titkos szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság feladatait.   
 
Javaslata az alpolgármester személyére Horváth István képviselő, vele egyeztetett 
előzetesen, a tisztséget vállalja.  
 
A szavazat számláló bizottságba Hajdú Csaba, Halász Attila Lajos, Kaufmann Jenő 
Antalné és képviselőket javasolta megválasztani.  
 
Mivel más javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a szavazatszámláló bizottság 
tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2018. (V.31.) határozata 

Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdú Csaba, Halász Attila 
Lajos, Kaufmann Jenő Antalné képviselőket – az alpolgármester választás titkos 
szavazással történő megválasztását lebonyolító Szavazatszámláló bizottság 
tagjának megválasztotta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Ezt követően a Szavazatszámláló bizottság megválasztotta tagjai sorából az elnököt, 
Hajdú Csaba képviselő személyében. 
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Hajdú Csaba  a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:  
Tájékoztatja a képviselőket a titkos szavazás módjáról. A szavazáshoz szavazólap 
és urna áll a képviselők rendelkezésére, a szavazatokat külön helyiségben tudják 
leadni. A szavazólapon a polgármester javaslatának megfelelően Horváth István 
alpolgármester jelölt neve melletti körben elhelyezett két egymást metsző vonallal 
lehet érvényesen.     
 
 
Ezt követően a képviselő-testület tagjai – titkos szavazással - leadták szavazataikat 
az alpolgármester személyére. 
 

 

Hajdú Csaba a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:  
Ismertette a szavazás eredményét, mely szerint 5 érvényes szavazatból 4 igen 
szavazatot és 1 nem szavazatot kapott Horváth István alpolgármester jelölt. 
 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat képviselő-testülete titkos szavazás során 4 igen, 
1 nem szavazattal, a következő határozatot hozta. 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
25/2018. (V.31.) határozata 

Horváth István alpolgármester megválasztásáról 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth István képviselőt 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

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

 
3.) Az alpolgármester eskütétele 

 
Marics József polgármester:   
Gratulált Horváth István képviselőnek alpolgármesterré választásához, és kérte, hogy 
e minőségében is tegye le az esküt. 
 
A megválasztott alpolgármester a képviselő-testület előtt esküt tett és eskü-okmányt 
írt alá. 

(Az eskü szövege írásban mellékelve;) 
 

------------------------ 
 
Kaufmann Jenőné képviselő távozott az ülésről, a Képviselő-testület létszáma 
4 fő. 
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4.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadására – a polgármester előterjesztésében 
 

Marics József polgármester: 
A zárszámadással kapcsolatban kiemelte, hogy az elmúlt év végén 18 millió forint 
maradványa volt az önkormányzatnak, amelyet a közösségi ház beruházására 
tartalékoltunk.  A beruházás nagyságrendileg 25 millió forintba fog kerülni, ennek 
felét kapjuk meg támogatásként, a többit kell saját erőként biztosítani. Erre a 
maradvány elegendő, még tartalék is marad.  
Említést tett az előző napi együttes ülésről, ahol a közös hivatali zárszámadást 
tárgyalták Iszkaszentgyörggyel közösen, mindkét esetben precíz, átlátható kimutatást 
kaptunk. Kérte a beszámoló elfogadását.  
 

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

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 

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

 
 
5.) Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására – a jegyző 

előterjesztésében 
 

Kovács Edit jegyző: 
Az 2017. évi belső ellenőrzéshez kapcsolódóan ismertette a megtett intézkedéseket. 
A leltározással kapcsolatban elmondta, hogy az ASP bevezetésével kapcsolatban 
számítógépre kell vinni az adatokat az eddig papír alapú nyilvántartás helyett. Az 
intézkedési terv elkészült, az abban foglaltak végrehajtása folyamatban van. 
 
Marics József polgármester: 
A jövő évi önkormányzati választások és az azt követő átadás-átvétel miatt fontosnak 
tartja, hogy a nyilvántartások pontosak legyenek. Javasolta a jelentés elfogadását. 
 
 

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2018. (V.31.) határozata 

a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
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Bakonykúti Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzésről 
szóló beszámolót – az abban foglalt megállapításokkal együtt - elfogadja és felkéri a 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
 

------------------------ 
 
 
6.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységének átfogó 

értékelése – a jegyző előterjesztésében 
 

Kovács Edit jegyző: 
Ismertette a beszámolót, mely két részből áll, az önkormányzat által ellátott gyámügyi 
és a szociális társulás által ellátott gyermekjóléti feladatokból. Az írásos 
beszámolókhoz kiegészítést nem kívánt fűzni. 
 
Marics József polgármester: 
Az aktualitásokról szólva kiemelte, hogy elmúlt évben gyermekjóléti eset nem fordult 
elő a településen, az idén már igen, de a jelzőrendszer jól működött és reagáltak a 
problémára. Kitért az idősek szociális ellátására is, ahol 180 ezer forint a 
hozzájárulás a korábbi évekhez hasonlóan, de most a társulás részéről ebédhordás 
is történik az igénylők részére. A szociális intézmény vezetőjének megbízatása július 
1-ével lejár, jelenleg a pályáztatás folyamatban van. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a beszámoló 
elfogadását.  

 
 

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2018. (V.31.) határozata 

az önkormányzat gyermekjóléti és gyámügyi feladatainak ellátásáról  
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyámügyi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: jegyző 
 

 
 

------------------------ 
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7.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban Mötv.) 80.§ (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem 
haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A 
társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott 
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
Szintén az Mötv. 71. § (5) bekezdése  szerint a társadalmi megbízatású 
polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű 
tiszteletdíjra jogosult. Az alpolgármester tiszteletdíja korábban 52.350,- Ft/hó összeg 
volt, mely összeg 50 %-ról – élve az Mötv. 80. § (2) bekezdés adta lehetőséggel – 
lemondott. Fentiek figyelembe vételével Horváth István alpolgármester részére is 
javasolta 26.175,- Ft/hó összegű tiszteletdíj megállapítását. 
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester az 
illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre 
jogosult, melynek összege havonta a 26.175,- Ft-os tiszteletdíj figyelembe vételével 
bruttó 3.926.- Ft. 
 

Horváth István alpolgármester: 
Bejelentette személyes érintettségét. 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag Horváth István alpolgármester 
személyes érintettsége ügyében a következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
28/2018. (V.31.) határozata 

Horváth István alpolgármester személyes érintettsége ügyében 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth István 
alpolgármestert – személyes érintettsége miatt – az alpolgármester tiszteletdíjának 
és költségtérítésének megállapításáról szóló döntéshozatalból kizárja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
A képviselő-testület 4 fő képviselő jelenlétében, Horváth István személyes 
érintettsége miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 3 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:   
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2018. (V.31.) határozata 

Horváth István alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének 
megállapításáról 
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Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést és úgy döntött, 
hogy Horváth István alpolgármester részére 26.175,- Ft/hó tiszteletdíjat, valamint 
3.926,- Ft/hó összegű költségtérítést állapít meg 2018. június 1. napjától. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

------------------------ 
 
 
8.) Javaslat a DRV Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési, gördülő fejlesztési terv 

elkészítésére, a használati díj elszámolására valamint a 
vagyonnyilvántartás vezetésére kötendő szerződés elfogadására – a 
polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Az előzményekről szólva elmondta, hogy jelenleg érvényben van egy szerződés, 
amely 2009-ben köttetett és 2019. december 31-ig érvényes. Az időközben 2011-ben 
hatályba lépett az új vízi közmű törvény, és egy ÁSZ vizsgálat megállapította, hogy a 
korábban kötött szerződés e törvény egyes előírásainak nem felel meg. Mivel a régi 
szerződésből már csak 1 év van hátra, ezért módosítani nem érdemes, 
kézenfekvőbbnek látszik az új szerződés megkötése. Mozgásterünk nincs, a 
szolgáltatók száma jelentősen csökkent 2009 óta, így csak a DRV-vel tudunk 
szerződni. A bérleti-üzemeltetési szerződéshez kapcsolódik a gördülő fejlesztési terv, 
a használati díj elszámolására valamint a vagyonnyilvántartás vezetésére kötendő 
megállapodás is, ezek addig lesznek érvényben, amíg a bérleti szerződés tart.  
A használati díj esetében kb. 150 ezer forintról beszélünk évente, a 
vagyonnyilvántartás díja 13,- Ft tételenként, de hatalmas tehertől szabadítja meg a 
pénzügyeseket és a feladat szakmailag is nagy hozzáértést feltételez. A maga 
részéről áttekintette a törvényt és a szerződéseket is, várja a kérdéseket. 
 
Horváth István alpolgármester: 
Kérdése, hogy jól értette-e, hogy a karbantartási költségek a DRV-t terhelik, de a 
nagyobb beruházás az önkormányzat feladata, illetve államosítás esetén a tulajdon 
is az államra száll. 
 
Marics József polgármester: 
Igen, mivel az önkormányzat a tulajdonos, a beruházások bennünket terhelnek, de 
nagyon korrekt és rugalmas a hozzáállás a szolgáltató részéről. Az államnak történő 
átadás egy lehetőség, az üzemeltető akkor is a DRV lenne, viszont az önkormányzati 
ráhatás teljesen megszűnne.  
 
Halász Attila képviselő: 
A 2033-as dátum elég távoli, ezzel kapcsolatban kérdezte, hogy esetleges 
jogszabályi változás, kedvezőbb lehetőség esetén hogyan lehet ebből kilépni? 
 
Marics József polgármester: 
Ez a szerződés tervezet a jelenlegi jogszabályi feltételek szerint, ha változnak a 
jogszabályok, az egy új helyzet lesz.  
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Horváth István alpolgármester: 
Tudomása szerint veszteséges az ivóvíz szolgáltatás. 
 
Marics József polgármester: 
A rezsicsökkentés miatt a szolgáltatott ivóvíz díja, így a DRV bevételei nem 
emelkedtek, de az időközbeni minimálbér emelés és egyéb költség növekedések 
miatt a DRV kiadása folyamatosan nő, az egy m3 ivóvízre jutó költségek 
magasabbak, mint amit a lakosság fizet.   
 
Halász Attila képviselő: 
A gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban érdeklődött, hogy valódi megoldást jelentő 
javaslatokat tesz-e a DRV az önkormányzat számára? 
 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy korábban valódi megoldásokra tettek javaslatot, ez azonban 50-60 
millióba került volna és 2 tartály cseréjét, vagy hidrofor építését jelenti. A jogszabályi 
változásokat követően csak az eszközhasználati díj mértékéig tehetnek javaslatokat, 
ami 150 ezer forint körül van évente.  
 
Halász Attila képviselő: 
Az ivóvíz vezeték koráról érdeklődött. 
 
Marics József polgármester: 
A vezetékrendszer 1955-ös, van egy szakasz, ami 1968-as, az egészre az engedélyt 
1973-ban adták.  
 
Hajdú Csaba képviselő: 
A vízben lévő klórmennyiséget kifogásolta, náluk szinte tejfehér az ivóvíz.  
 
Marics József polgármester: 
Az önkormányzatnál van a nyilvántartott vízvételi hely, ahonnan a DRV, de időnként 
külső szakértők is vesznek mintát, amely eddig megfelelőnek bizonyult. Ahol pangó 
víz van, ott lehet rosszabb a minőség. 
 
Halász Attila képviselő: 
Ha jól értette, akkor az 50-60 milliós költségben az elavult vezetékek cseréje nincs is 
benne. Nem lehetne ebben az ügyben a többi érintettel összefogást, vagy pályázati 
lehetőséget keresni? 
 
Marics József polgármester: 
Sajnos az EU-ból nincs erre pályázati forrás, az eszközhasználati díjból próbáljuk 
szakaszonként cserélni a vezetéket, illetve megoldani a szakaszolást.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta először a bérleti-
üzemeltetési szerződés elfogadását. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2018. (V.31.) határozata 

a DRV-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt-vel a Bakonykúti 
községi vízmű bérleti-üzemeltetési szerződést - 2019. január 1. napjától 2033. 
december 31. napjáig terjedő időtartamra - a csatolt előterjesztés szerinti formában 
és tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: 2019. január 1. 
Felelős: polgármester 
 

------------------------ 
 
 
Marics József polgármester: 
Kérte, hogy aki a gördülő fejlesztési terv DRV. általi elkészítésével egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2018. (V.31.) határozata 

a DRV-vel a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére kötendő 
együttműködési megállapodás elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt-vel a Bakonykúti 
községi vízműhöz kapcsolódóan Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére vonatkozó 
együttműködési megállapodást a csatolt előterjesztés szerinti formában és 
tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

------------------------ 
 
Marics József polgármester: 
Aki a használati díj elszámolására vonatkozó szerződést elfogadja, kéri, hogy 
szavazzon. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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32/2018. (V.31.) határozata 
a DRV-vel a használati díj elszámolására kötendő együttműködési 

megállapodás elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt-vel a Bakonykúti 
községi vízműhöz kapcsolódóan használati díj elszámolására vonatkozó 
együttműködési megállapodást a csatolt előterjesztés szerinti formában és 
tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

------------------------ 
 
Marics József polgármester: 
Szavazásra bocsátotta a vagyonnyilvántartás vezetésére kötendő szerződés 
elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2018. (V.31.) határozata 

a DRV-vel a vagyonnyilvántartás vezetésére kötendő szolgáltatási 
szerződés  elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt-vel a Bakonykúti 
községi vízműhöz kapcsolódóan vagyonnyilvántartás vezetésére vonatkozó 
szolgáltatási szerződést a csatolt előterjesztés szerinti formában és tartalommal 
elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 

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

eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében –  
 

Marics József polgármester: 
Kiegészítésként elmondta, hogy sikerült aláírni a szerződést a közösségi ház 
kivitelezésére vonatkozóan, amibe az észrevételek beépítésre kerültek kerültek. 
Belekerült a kötbéren kívül a kártérítési felelősség a pályázati támogatással 
kapcsolatban. Az építési naplón kívül a felmérési napló vezetési kötelezettség is 
szerepel a szerződésben a pályázatíró javaslata szerint. A végső határidő 1 
hónappal csökkentésre került, 2019. május 31-re. Kitér a szerződés az 
alvállalkozókkal kapcsolatos felelősség kérdésére is, nevesítésük nem történt meg. A 
vállalkozó 3 millió forint előleget kért, a pályázatból felvehető előleg kb. 6 millió forint, 



 

12 

 

12 

amelyre a kérelem a konzorciumi partner csere, és a mérföldkő időpontok változási 
kérelmével együtt kerül benyújtásra. Szükségét látta elmondani, hogy az 
önkormányzat számláján jelenleg 18 millió forint áll rendelkezésre, így az anyagi 
feltétel adott még akkor is, ha a vízműnél nagyobb javítást kell elvégezni. A 
közösségi ház építésének első szakasza a tető elkészültével lezárul, erről a számlát 
be kell nyújtani a hatóságnak, a következő szakasz már a jövő évben lesz a belső és 
a külső tér elkészültével.  
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Van-e valamilyen ellenőrző fázis az építkezés közben is? 
 
Marics József polgármester: 
Minden fázis után van egy ellenőrzés és műszaki átvétel. A műszaki ellenőr munkája 
hozzátartozik a pályázathoz, az önkormányzat bízta meg a feladat elvégzésével. A 
műszaki ellenőrt külön szerződéssel kellett alkalmazni a teljes folyamat 
ellenőrzésére.  
 
Horváth István képviselő: 
Az előlegre a teljes összeg 50%-át lehet igényelni? 
 
Marics József polgármester: 
Az 50%-ot, tehát a 6,5 millió forintot. 
 
Horváth István képviselő: 
Kérte, hogy a lakosságot is valamilyen módon értesítse a polgármester arról, hogy az 
első szakasz, a tető elkészülte után a következő munkafázisra csak a következő év 
elején kerül sor. 
 
Marics József polgármester: 
Egyetértett a javaslattal és ígéretet tett a lakosság tájékoztatására. 
Az optikai hálózat kiépítésével kapcsolatban elmondta, hogy a munkát elkezdték, a 
szerelő szerint az ingyenes wifi az előzetes felmérésekhez képest az egész falut le 
fogja fedni.  
A nemzetközi szállító repülő gyakorlatról a lakosságot is tájékoztatni fogja. 
A kőbányával kapcsolatban tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a másodfokú 
hatóság megsemmisítette az elsőfokú döntést, mely elutasította a bányászati 
tevékenységre vonatkozó kérelmet. Ismételten új elsőfokú eljárás indul. 
Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a beszámolót, kézfelemeléssel 
jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2018. (V.31.) határozata 

a polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
10.) Egyebek 

 
a) Az Isztiméri Tűzoltó és Polgárőr Egyesület beszámolója, és támogatási 

megállapodás 
 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy az Isztiméri Tűzoltó és Polgárőr Egyesület beszámolója ugyan 
később érkezett, de azt is utólag kiküldte a képviselőknek. A Képviselő-testület 
korábban rendeletet alkotott arról, hogyan lehet egyesületeket támogatni, és 
támogatást elfogadni. Ennek a rendeletnek alapján kötött megállapodás szerint az 
önkormányzat támogatja az Isztiméri Tűzoltó és Polgárőr Egyesületet. Az egyesület 
tagjai jelen vannak a településen mint polgárőrök, másrészt konzorciumi partnerként 
jelen vannak a közösségi ház pályázatban is. A költségvetés tartalmazza az 
egyesület támogatására szánt 150.000.- Ft összeget.  
Először a beszámoló elfogadására tett javaslatot, és kérte a képviselőket a 
szavazásra. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2018. (V.31.) határozata 

az Isztimér Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület beszámolójának 
elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Isztimér Önkéntes Tűzoltó 
és Polgárőr Egyesület 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Marics József polgármester: 
Kérte, hogy aki egyetért a 150.000.-Ft támogatás odaítélésével, és a megállapodás 
megkötésével, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2018. (V.31.) határozata 

az Isztimér Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatásáról 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Isztimér Önkéntes Tűzoltó 
és Polgárőr Egyesület részére 150.000,- Ft támogatást biztosít 2018. évre. 
 
A Képviselő-testület a támogatásra vonatkozó megállapodást elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

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

b) Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági tag választása 
 
Marics József polgármester: 
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság tagjának javasolta Halász Attila 
képviselőt, az alpolgármesterré választása miatt kiesett Horváth István helyére. Kérte 
képviselőtársait, amennyiben egyetértenek a javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2018. (V.31.) határozata 

Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági tag megválasztásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és 
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjává Halász Attila képviselőt választja meg 
2018. június 1. napjától. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 

------------------------ 
 
Marics József polgármester: 
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a HÉSZ felülvizsgálata elkezdődött, a 
szakhatóságoktól a véleményezéseket bekérték, és átadták a készítőnek. A 
véglegesítés előtt lakossági fórumot szándékozik tartani. Az előzetes megbeszélés 
során felmerült vitás részről – Szabadság utcai út megnyitása, Sárkány tanya - 
tájékoztatta a képviselőket. 
Kérte, hogy az utcabútorok festésére keressenek alkalmas embert. 
 

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


