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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. március 27-én 
15.30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános  testületi ülésérıl. 
 
Az ülés helye : Polgármesteri Hivatal  
                         8045 Bakonykuti, Szabadság u. 41. 
 
Jelen vannak:  
  Marics Józsefné    polgármester  
  Deák Dezsı Zoltán   alpolgármester 

Ács Zoltán    képviselı 
Andrásy Ferencné   képviselı 
Kaufman Jenıné    képviselı 

  Bódis Gyula    képviselı  
 
Távol maradt:  
   
Tanácskozási joggal:  
  Kunné Hegyes Zsuzsanna  körjegyzı 
 
Marics Józsefné  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
testület határozatképes, mivel hat képviselıbıl 6 fı jelen van. 
Kérte a képviselı-testületet, amennyiben a meghívón szereplı napirendi pontokkal 
egyetértenek, kézfeltartással szavazzanak. 
 
A képviselı-testület – 6 igen szavazattal, határozathozatal nélkül - a következı 
napirendi pontokat elfogadta. 
 
Napirendi pontok:  
 
1./ Isztimér-Bakonykuti Községe Körjegyz ısége 2007. évi költségvetés 
     módosításának elfogadása 
 
2./ Főnyírásra érkezett árajánlatok megvitatása, döntés a  megbízásról 
 
3./ Egyebek, bejelentések 
 
1./ Isztimér-Bakonykuti Községe Körjegyz ısége 2007. évi költségvetés  
     módosításának elfogadása  
 
Marics Józsefné polgármester  
A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a 2007. évi költségvetés 
módosítására azért van szükség, mert a kormány a köztisztviselık 13. havi 
munkabérét megemelte. A zárszámadás a jövı hónapban lesz, ahol az elszámolások 
megtörténnek, hogy pontosan mennyi összegrıl van szó. 
 
Kunné Hegyes Zsuzsanna megbízott körjegyz ı 
Hozzátette, hogy beszélt a körjegyzı asszonnyal, aki azt mondta, hogy mivel 
bevételként és kiadásként is ugyanaz a tétel szerepel, ezért lényegében a 
költségvetés egyéb adatait nem módosítja, tehát Bakonykuti hozzájárulására nincs 
hatással.  
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Marics Józsefné polgármester  
Felkérte a képviselı-testület tagjait, amennyiben egyetértenek a módosítással, 
kézfeltartással szavazzanak. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete 6  igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás  nélkül a következı határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete 

24/2008.(III.27.)B. Önk. sz. Határozat 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete megismerte és 
megtárgyalta Isztimér-Bakonykúti Körjegyz ıség 2007. évi költségvetésének 

módosítására érkezett javaslatot a mellékelt tábláz atok szerint és azt elfogadja. 
  

Felelıs: Marics Józsefné polgármester 
Határid ı: folyamatos. 
 
2./ Főnyírásra érkezett árajánlatok megvitatása, döntés a  megbízásról  
 
Marics Józsefné polgármester  
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy hamarosan szükség lesz a faluban főnyírásra, ezért 
több helyrıl kért erre a munkára árajánlatot. A három beérkezett árajánlat közül a 
legkedvezıbb árajánlatot az Agrofauna Bt. küldte. Hozzátette, hogy megbeszéli a 
vállalkozóval, hogy néhány területen, ahol gyorsabban nı a fő és a terület fontos 
helyen fekszik (játszótér), a főnyírást sőrőbben végezze, a szerzıdést ennek 
megfelelıen készítik majd el. 
 
Kérte a képviselı-testületet, amennyiben elfogadják az Agrofauna Bt. árajánlatát, 
kézfeltartással szavazzanak. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete 6  igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás  nélkül a következı határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete 

25/2008.(III.27.)B. Önk. sz. Határozat 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete felkéri az Agrofauna 
Bt.-t, hogy Bakonykuti község belterületén 2008. áp rilis 1-t ıl október 15-éig a 

főnyírási munkákat, a kötött szerz ıdésnek megfelel ı feltételekkel elvégezze. A 
szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 
Felelıs: Marics Józsefné polgármester 
Határid ı: folyamatos. 
 
Marics Józsefné polgármester  
Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 

Marics Józsefné                                                            Kunné Hegyes Zsuzsanna 
   polgármester                                                                   mb. körjegyzı 


