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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Mely készült:  Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. október 27-
én 11.00 órakor megtartott nyilvános  testületi ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye : Polgármesteri Hivatal  
                         8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. 
 
Jelen vannak:  
  Marics Józsefné    polgármester  
  Deák Dezsı Zoltán   alpolgármester 

Bódis Gyula    képviselı 
Andrásy Ferencné   képviselı 

  Kaufman Jenıné   képviselı 
  
Távol maradt:  Ács Zoltán    képviselı 
 
Tanácskozási joggal:  
  Parajdi Cecília   aljegyzı 
 
 
Marics Józsefné  polgármester   
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselı-testület ülése 
határozatképes, mivel a hat megválasztott képviselıbıl öt fı jelen van. Ezt követıen 
az ülést megnyitotta. Javaslatot tett – a meghívó szerint - a tárgyalandó 
napirendekre. 
 
A képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag, határozathozatal nélkül - a 
következı napirendi pontokat elfogadta az alábbiak szerint : 
 
Napirendi pontok:  
 
1./ A Móri Rend ırkapitányság vezet ıjének beszámolója a 2007. évi b őnügyi, 
     közbiztonsági helyzetr ıl 
 
2./ Elıterjesztés Bakonykúti Község Önkormányzata, mint kö ltségvetési szerv 
     2009. évi bels ı ellenırzési tervére 
 
3./ Javaslat a közterület használat szabályozására 
 
4./ Egyebek 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA  

 
 
 
 

Napirend 1./  
 
 A Móri Rend ırkapitányság vezet ıjének beszámolója a 2007. évi b őnügyi,  
 közbiztonsági helyzetr ıl – elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva. 
 
Marics Józsefné polgármester  
Elmondta, hogy a napirenden szereplı rendırségi beszámolót a képviselık 
elızetesen megkapták, majd felkérte Jakab Róbert rendırkapitányt a beszámolóhoz 
szóbeli kiegészítése ismertetésére. 
 
Jakab Róbert rend ırkapitány  
A beszámoló összegzéseként elmondta, hogy jelentısebb bőncselekmény 
Bakonykúti községben az elmúlt évben nem történt, a településen a közbiztonság 
jónak mondható.  
 
A rendırkapitányság beszámolója ügyében a képviselı-testület – 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete 
68/2008.(X.27.)B. Önk. sz. Határozat 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Móri Rend ırkapitányság munkájáról -  Bakonykúti községben 
tapasztalható közrend és közbiztonság helyzetér ıl - szóló beszámolót. 
                                              -------------------------- 
                                                  
Napirend 2./  
 
 Elıterjesztés Bakonykúti Község Önkormányzata, mint kö ltségvetési szerv  
 2009. évi bels ı ellenırzési tervére – elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva. 
 
 
Marics Józsefné polgármester  
A napirendi pont ismertetésére felkérte Parajdi Cecília aljegyzıt. 
 
Parajdi Cecília aljegyz ı 
Elmondta, hogy törvényi kötelezettség, hogy az önkormányzat mőködését, az egyes 
szakterületeket belsı ellenırzés kapcsán ellenırizzék. Ezt a tevékenységet a 
Székesfehérvári Kistérségi Társulás keretében látják el. Hozzátette, hogy a jövı évre 
vonatkozóan Rakoncza Mihállyal, az ellenırzési osztály vezetıjével megbeszélték, 
hogy a gazdálkodás törvényességét és a jogszabályok betartását vizsgálják. 
 
A belsı ellenırzési terv elfogadásáról a képviselı-testület – 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete 

69/2008.(X.27.)B. Önk. sz. Határozat 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja Bakonykúti 2009. évi bels ı ellenırzési éves tervét. 
 
1. Utasítja az Aljegyz ıt, hogy a meghatározott ellen ırzési célkit őzéseket és 
feladatokat az éves tervnek megfelel ıen Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Ellen ırzési Iroda közrem őködésével hajtsa végre. 
 
Határid ı: 2009. december 31. 
Felelıs: Parajdi Cecília aljegyz ı 
 
2. Utasítja az Aljegyz ıt, hogy az Ellen ırzési Iroda bevonásával a 2009. évi 
ellenırzés tapasztalatairól készítsen összegez ı értékelést, éves ellen ırzési 
jelentést. 
 
Határid ı: 2010. április 30. 
Felelıs: Parajdi Cecília aljegyz ı 
 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy tárgyévet követ ıen az Ötv. 92. § (10) 
bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezette l egyidej őleg az éves 
ellenırzési jelentést terjessze Bakonykúti Község Önkormá nyzat Képvisel ı-
testülete elé. 
 
Határid ı: 2010. április 30. 
Felelıs: Marics Józsefné polgármester 
                                               ---------------------------- 
 
Napirend 3./  
 Javaslat a közterület használat szabályozására - rendelet-tervezet csatolva 
 
Marics Józsefné polgármester  
A napirendi pont ismertetésére ismét Parajdi Cecília aljegyzıt kérte fel. 
 
Parajdi Cecília aljegyz ı 
A  napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a Közigazgatási Hivatal felhívta a 
figyelmet arra, hogy a régi rendelet nem mindenben felel meg az Európai Uniós jogi 
normáknak. A rendelet mellékleteiben megtalálhatóak a közterületek 
igénybevételének céljai és használati díjai, valamint a közút nem közlekedési célú 
igénybevételének díjai. A közterület használati engedély kiadása a polgármester 
hatáskörébe tartozik. 
 
A napirendhez kapcsolódóan a képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag, 
- a következı rendeletet alkotta: 
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Bakonykuti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 

12/2008.(X.28.) rendelete a közterületek használatá ról 
 

A rendelet a jegyzıkönyvhöz mellékelve. 
 

Napirend 4./   
Bejelentések.  
  a./Javaslat bérleti szerz ıdés megkötésére és bérleti díj megállapítására - 
szerzıdés-tervezet csatolva 
 
Marics Józsefné polgármester  
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a helyi boltot az önkormányzat megvásárolta, a 
vételi ár felét pedig már átutalták. A következı befizetést 2009. február 28-i 
határidıvel kell teljesíteni. Az ÁFÉSZ a tulajdonjogot bejegyezte az önkormányzat 
részére. A vállalkozó (Öreg Malom 2005 Kft.) bérleti szerzıdését, - amit az ÁFÉSZ-al 
kötött, - módosították, mely szerint a tulajdonos az önkormányzat lett. A bérleti 
szerzıdés többi pontja változatlan marad. Hozzátette, el kellene gondolkodni azon, 
hogy az épületre milyen biztosítást kössenek. 
Felhívta a figyelmet a bérleti szerzıdés 12. pontjára, amelyben az áll, hogy az 
ingatlan vagyonbiztosítása a bérbeadó kötelezettsége, míg az árukészlet 
vagyonbiztosításáról a bérlı gondoskodik. 
 
Parajdi Cecília aljegyz ı 
Javasolta, hogy érdemes azzal a biztosítóval szerzıdést kötni, amellyel a 
polgármesteri hivatalnak biztosítási szerzıdése van. A bérleti díjjal kapcsolatosan 
hozzátette, hogy a szerzıdés szerint 2009. december 31-ig a jelenlegi bérleti díj van 
rögzítve, 2010. január 1-tıl pedig a bérbeadó évente a KSH által közölt évi fogyasztói 
árindex mértékének figyelembe vételével határozza meg a bérleti díjat. 
 
A javaslatról a képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete 
70/2008.(X.27.)B. Önk. sz. Határozat 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja az Öreg Malom 2005 Kft.-vel (8000 Székes fehérvár, Tas u. 12.) 
kötend ı bérleti szerz ıdést az önkormányzat tulajdonában lév ı 130/2 hrsz.  
(8046 Bakonykúti, Jókai u. 1.) alatti élelmiszer és  vendéglátó megjelölés ő 
ingatlanra vonatkozóan a bérleti szerz ıdésben foglalt feltételekkel. 
 
A Képvisel ı-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti s zerzıdés 
aláírására. 
 
Határid ı: értelemszer ően 
Felelıs: Marics Józsefné polgármester 
 
                                                 ---------------------------- 
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BEJELENTÉSEK  
 
 
 
 
 
 

 
Fehérvár TV ajánlata ügyében 
Marics Józsefné polgármester  
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Fehérvár Tv. mősort készítene a településrıl, 
aminek felvétele az önkormányzat tulajdonába kerülne. A felvétel díja 120.000,- Ft + 
áfa lenne. A jelenlegi nehéz pénzügyi helyzet miatt javasolta, hogy a jövı évben 
térjenek vissza rá, amely javaslattal a képviselık egyetértettek. 
Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 
 
 
            Marics Józsefné                                                   Parajdi Cecília 
              polgármester                                                            aljegyz ı 


