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BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. 
november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános  testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye : Polgármesteri Hivatal  
                         8045 Bakonykúti, Szabadság u. 41. 

 
 

Jelen vannak:  
  Marics József   polgármester 

Kasza Jánosné   alpolgármester  
Dr. Fülöp Gyula   képviselő 
Szalmási Tamás Ferencné képviselő 
Törjék György     képviselő 

   
 
   
 
Tanácskozási joggal:  
  Dr. Csiák Henriett   körjegyző 
 
 
 
Marics József polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 
megválasztott képviselő közül 5 fő jelen van. 
Elmondta, hogy a napirend elfogadása előtt lenne egy észrevétele. Látható, hogy az 
ülésre két meghívó ment ki. Egy hivatalos, melyet ő aláírt és kiment egy olyan 
meghívó is, amelyen aláírás nem szerepel, és nem felel meg a formai és tartalmi 
követelményeknek. Megjegyezte, hogy amennyiben azt szeretnénk, hogy a község 
minden lakosa kapjon meghívót a Képviselő-testület ülésére, akkor az eredetiből 
lehet fénymásolni és azt ki lehet küldeni a lakosságnak. Ez csak így szabályos. 
Elmondta, hogy a napirend tárgyalása előtt szeretné tájékoztatni a Képviselő-
testületet a DRV Zrt.  Vízbázis biztonságba helyezésével kapcsolatban írt leveléről. 
Megkérdezte, van-e egyéb észrevétel. 
 
 
Törjék György képvisel ő  
Kérte, hogy kerüljön felvételre a napirendi pontok közé, hogy a polgármester 
számoljon be az elmúlt időszakban végzett tevékenykedéséről annak érdekében, 
hogy azok a lakosok is kapjanak megfelelő tájékoztatást, akikhez nem jutnak el az 
információk. 
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Dr. Csiák Henriett körjegyz ő  
Megkérdezte, hogy mely időszakról számoljon be a polgármester. 
 
Törjék György képvisel ő  
Elmondta, hogy a polgármester 2010. október 3-tól a mai napig terjedő időszak 
vonatkozásában számoljon be tevékenységéről. 
 
Marics József polgármester  
Elmondta, hogy minden képviselő-testületi ülésen be fog számolni az egyebek 
napirendi pontnál a két ülés között történt dolgokról, amennyiben valami kimaradna, 
bárki számára rendelkezésre áll és szívesen tájékoztatja. 
 
Elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán érkezett egy levél a DRV Zrt-től a vízbázis 
biztonságba helyezése illetve védelme tárgyában. A levél arról szól, hogy Bakonykúti 
község vízbázisát biztonságba kell helyezni, amelyhez egy úgynevezett kockázat- 
elemzés elvégzése válik szükségessé, hogy melyek azok a veszélyforrások, amelyek 
a községben előfordulnak. Elmondta, hogy a temető, Sárkány Sándor állattartó 
telepe, a csatornázás hiánya mind-mind veszélyforrást jelent községünk vízbázisára. 
A szakemberek kútfúrásokat végeznének különböző helyeken, különböző 
mélységben és folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget. Mindezek megvalósítására a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázati források állnak 
rendelkezésre az elszámolható nettó költségek 100%-os támogatása mellett. A 
diagnosztikai vizsgálat bekerülési költsége 21,7 millió forint. A részletes tanulmányt a 
DRV Zrt. megküldte az önkormányzat részére, melyet meg lehet tekinteni. Elmondta, 
hogy az üzemeltető szakmai együttműködését és teljes körű operatív segítségét 
ajánlotta fel az ismertetett feladatok végrehajtása érdekében. Ez a községnek 
gyakorlatilag semmibe nem kerülne, de van egy óriási hátrány. A kút, illetve az egész 
vízmű rendszer több, mint 60 éves, el van öregedve. A rendszer, a kompresszorház 
felújítása kerülne mintegy 7-8 millió forintba. Erre pályázati lehetősége a községnek 
nincs, mert a sok panasz ellenére a község vízminősége jó. Még egy hátránya van, 
amennyiben ezt elfogadjuk, bizonyítani kell, hogy nem tudunk rácsatlakozni 
regionális hálózatra. Ha elfogadásra kerül a DRV Zrt. ajánlata, elveszítjük a 
lehetőségét annak, hogy valaha is rácsatlakozzunk egy regionális hálózatra. Az 
előző Képviselő-testület is felvette a kapcsolatot a DRV-vel a Guttamásinál lévő 
regionális hálózatra való rácsatlakozás vonatkozásában, de nem történt semmiféle 
előrelépés. Elmondta, hogy a DRV-vel felvette a kapcsolatot és ígéretet tettek arra 
vonatkozóan, hogy küldeni fognak egy hozzávetőleges költségvetést, hogy mennyibe 
kerülne az önkormányzatnak a rácsatlakozás a regionális hálózatra. Ez azért sürgős, 
mert a pályázat beadási határideje 2010. november 30-a. Elmondta, hogy 
amennyiben nem biztosítja az önkormányzat a vízbázis védelembe helyezését, 
abban az esetben ez az üzemeltetési engedély megvonását is eredményezheti, tehát 
ebben mindenképpen dönteni kell a Képviselő-testületnek. A regionális hálózatra 
való rácsatlakozás vonatkozásában tájékoztatásul elmondta, hogy a DRV Zrt. 
hozzávetőleges számítása szerint 50 millió forint kiadást eredményez 15.000,-Ft/m-el 
számolva. Erre a beruházásra pályázati pénzt nem tudunk igénybe venni, mert ahhoz 
rossz minőségű ivóvízzel kellene rendelkeznie a községnek, de a községben a víz 
minősége jó. E témában a Képviselő-testület a mai ülésen dönteni nem tud a 
megfelelő információk hiányában. 
 



 3 

Dr. Csiák Henriett körjegyz ő elmondta, hogy az önkormányzatnak kötelező feladata 
az egészséges ivóvíz biztosítása, ezért is fontos ez a kérdés. Kérdezte a 
polgármestert, hogy nem kell –e dönteni a mostani testületi ülésen erről a kérdésről – 
tekintettel arra, hogy a DRV levelében november 15-ig kérik a testületi döntést ez 
ügyben.? 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy még nem tervezi a döntést, mivel 
előbb meg kell részleteiben is ismerni a pályázatban leírtakat. A DRV képviselőjével 
egyeztetett, és ő mondta, hogy november 30-ig van határidő a pályázaton indulás 
eldöntésére. 
 
Törjék György képvisel ő elmondta, hogy  javasolta, hogy több szakvélemény is 
kerüljön bekérésre a község vízminőségének vonatkozásában. Vannak olyan 
információk, hogy a víz minősége nem a legjobb, tisztításra szorul. Amennyiben 
rácsatlakozunk egy regionális hálózatra, akkor azt kellene felmérni, hogy a jelenlegi 
helyzetünket, ami adott, hogyan tudjuk a leggazdaságosabban kihasználni. 
Javasolta továbbá lakossági fórum összehívását megfelelő szakemberek 
részvételével. Egy-két nap alatt ez ügyben nem lehet felelősséggel dönteni. Tud 
szakembert hívni a lakossági fórumra. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a vízminőséget az ÁNTSZ ellenőrzi, 
velük nem tud vitatkozni. Teljes mértékben egyetért azzal, hogy a dolgot nagyon 
körbe kell járni, de a határidő szoros a pályázat benyújtása miatt. Az ülésre, amelyen 
a Képviselő-testületnek döntenie kell, jönni fognak a DRV Zrt. szakemberei és 
elmondják a szakvéleményüket. 
Javasolta, hogy a Képviselő-testületnek a tájékoztatás határozathozatal nélküli 
tudomásul vételét. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  határozathozatal nélkül a 
tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
Marics József polgármester  ismertette a meghívó szerinti napirendi javaslatot 
kiegészítve a polgármesteri beszámolóval, amely alapján a Képviselő-testület  5 igen 
szavazattal – egyhangúlag -, határozathozatal nélkül a napirendet elfogadta. 
 
 
Napirend:  
 
1./  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének …./2010.(……..) 
      önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010.  évi költségvetésér ől szóló 
      1/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módos ításáról szóló 5/2010.(IX.18.) 
      önkormányzati rendelet módosításáról 
      Előadó:  Dr. Csiák Henriett körjegyz ő  
 
2./  A polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
      Előadó: Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke       
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3./ A pogármester költségátalányának megállapítása 
       Előadó: Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke     
 
 4./ A Polgármesteri Hivatal leválasztása a Közössé gi helyiség használata 
       céljából  
       Előadó:  Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjai 
 
5./  Könyvtár alapítása 
      Előadó: Dr. Fülöp Gyula képvisel ő 
 
6./ Belső és küls ő kommunikációs eszközök 
     Előadó:  Szalmási Tamásné képvisel ő 
 
7./ A nyilvános képvisel ő-testületi ülésekre tanácskozási joggal meghívandó 
     szervezetek b ővítésének szándéka – „Élhet ő Közösség”  
     Előadó: Törjék György képvisel ő 
 
8./ Bakonykúti Községért Közalapítvány 
     Előadó: Dr. Fülöp Gyula képvisel ő 
 
9./ Bakonykúti Község Önkormányzata és általa alapí tott költségvetési szervek 
     2011. évi bels ő ellenőrzési éves terve 
     Előadó: Dr. Csiák Henriett körjegyz ő 
 
10./ 62 év feletti nyugdíjasok karácsonyi köszöntés e 
      Előadó: Marics József polgármester 
 
11./ Egyéb: 
       Beszámoló a polgármester eddig végzett tevék enységér ől  
       Előadó: Marics József polgármester 
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA  
 

 
 
1./  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének …./2010.(……..) 
      önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010.  évi költségvetésér ől szóló 
      1/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módos ításáról szóló 5/2010.(IX.18.) 
      önkormányzati rendelet módosításáról 
      Előadó:  Dr. Csiák Henriett körjegyz ő  
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos 
előterjesztést valamennyi képviselő megkapta. 
Átadta a szót Dr. Csiák Henriett körjegyzőnek. 
 
Dr. Csiák Henriett körjegyz ő elmondta, hogy a 2010. szeptemberi képviselő 
testületi ülésen elfogadott költségvetési rendelet módosításából kimaradt a hatályba 
léptető rendelkezés, melyet a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi 
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Főosztálya észrevételezett. Egy jogszabályszerkesztési hiányosságról van szó, 
amelyet pótolni kell, és ezt a módosító rendeletet másnap hatályon kívül is kell 
helyezni, mert az új jogszabályalkotási rendelet (61/2009.(XII.14.) IRM rendelet) 
vonatkozó rendelkezése ezt írja elő. 
 
Szalmási Tamásné képvisel ő  hiányolta, hogy a 2010. szeptember 18-i módosító 
javaslat nem lett a Képviselő-testület rendelkezésére bocsájtva. Kérte a Körjegyző 
Asszonyt, hogy legközelebb amennyiben ilyen eset fordul elő, kerüljön kiküldésre a 
módosító javaslat is, mert így a Képviselő-testület nem tudja miről is van szó, miről 
kell döntenie valójában. 
 
Dr. Csiák Henriett körjegyz ő Szalmási Tamásné képviselő kérésére elmondta, 
hogy legközelebb erre oda fog figyelni. Azért kerülte el a figyelmét ez a dolog, mivel 
két képviselő most nézte át a Bakonykútira vonatkozó pénzügyi anyagokat a 
rendeletekkel együtt. Legközelebb ilyen esetben csatolni fogja.  
 
Marics József polgármester  – mivel több hozzászólás nem volt - kérte a Képviselő-
testület tagjait, hogy amennyiben az előterjesztett rendelet-tervezet elfogadásával 
egyetértenek, kézfeltartással szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
6/2010. (XI.09.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2010. évi költségvetésér ől szóló 1/2010. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2010. (IX.18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 

2./  A polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
      Előadó: Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke    
 
 
Dr. Csiák Henriett körjegyz ő kérte Marics József polgármestert, hogy szíveskedjék 
nyilatkozni arról, hogy a  polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggően felmerült,  
általa előlegezett költségei megtérítését, vagy költségátalányt szeretne kéri a 
testülettől. 
 
Marics József polgármester  úgy nyilatkozott, hogy a költségátalányra igényt tart, 
majd átadta a szót Kasza Jánosné Alpolgármester Asszonynak és a termet elhagyta. 
 
Négy képviselő maradt az ülésteremben. 
 
Kasza Jánosné alpolgármester  átadta a szót Szalmási Tamásnénak, az Ügyrendi 
és Jogi Bizottság elnökének, hogy a Bizottság állásfoglalását terjessze a Képviselő-
testület elé. 
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Szalmási Tamásné képvisel ő a Képviselő-testület alakuló ülésén volt napirenden a 
polgármester tiszteletdíjának illetve költségtérítésének megállapítása. Ez azonban 
nem történt meg, ugyanis a Képviselő-testület nem úgy értelmezte a jogszabályt, 
ahogy a Körjegyző Asszony. Ennek értelmében a Körjegyző Asszony állásfoglalást 
kért a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjétől a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja, valamint költségtérítése tárgyában. Elmondta, hogy a Fejér 
Megyei Közigazgatási Hivatal jogsértőnek minősítette a Képviselő-testületet 
mindaddig, amíg nem dönt a polgármester tiszteletdíja és a költségátalány ügyében. 
Elmondta, hogy az állásfoglalás megérkezett, az állásfoglalás tudomásulvételre 
került, teljes körű választ kaptak a polgármester tiszteletdíjának, illetve 
költségtérítésének megállapítása vonatkozásában. 
Javasolta, hogy a polgármester tiszteletdíjára a minimális összeg (2.5-ös szorzó), 
96.625,-Ft kerüljön megállapításra, és mivel úgy nyilatkozott, hogy a költségátalányra 
igényt tart, így a költségtérítés a 96.625,-Ft-nak 20%-a legyen: azaz 19.325,-Ft. 
 
Törjék György képvisel ő elmondta, hogy a polgármester tiszteletdíjával 
kapcsolatban az alakuló ülésen ő nemmel szavazott, mert a törvényt nem értelmezte 
pontosan. Ez volt az egyik indok. A másik indoka az volt, hogy az elkövetkező 
időszakban a községnek minden egyes forintra szüksége lenne nagy horderejű 
dolgok megvalósításához. Köztudott, hogy a Polgármester Úr nyugdíjas, a 
nyugdíjából él (megjegyezte, hogy nem kíván a zsebében turkálni) és ezért többen is 
úgy gondolták, hogy felajánlja ezt az összeget legalább az indulásnál az 
elkövetkezendő 1-2 évben. Mivel a törvény írja elő a polgármester tiszteletdíjának 
megállapítását, így ezen az ülésen igennel fog szavazni. 
 
Dr. Csiák Henriett körjegyz ő kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a tiszteletdíj és 
a költségátalány vonatkozásában külön-külön szavazzanak, illetve hozzák meg 
határozataikat. 
 
Szalmási Tamásné képvisel ő Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke  – mivel több 
hozzászólás nem volt - kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben a 
polgármester részére javasolt 96.625 Ft tiszteletdíj megállapításával egyetértenek, 
kézfeltartással szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület az ügyben 4 igen szavazattal az alábbiak szerint határozott: 
 
 

Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
50/2010. (XI.09.) B. Önk. sz. határozata 

a polgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ő Testülete Marics József 
polgármester tiszteletdíját 2010. október 3-tól bru ttó 96 625,- Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
 
 
Szalmási Tamásné képvisel ő Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke  kérte a 
Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben a polgármester részére javasolt 
költségátalány megállapításával egyetértenek, kézfeltartással szavazzanak. 
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A Képviselő-testület az ügyben 4 igen szavazattal az alábbiak szerint határozott: 
 
 

Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
51/2010. (XI.09.) B. Önk. sz. határozata 

a polgármester költségátalányának megállapításáról 
 
A képvisel ő-testület a polgármester részére 2010. október 3-tó l költségátalányt 
állapít meg , melynek mértéke a tiszteletdíjának 20 %-a, összegsz erűen 19 325,- 
Ft/hó. 
 
Marics József polgármester visszajött az ülésterembe. 
 
Dr. Csiák Henriett körjegyz ő a szavazást követően tájékoztatta a polgármestert a 
Képviselő-testület döntéseiről. 
 
Marics József polgármester  a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
 
    4./ A Polgármesteri Hivatal leválasztása a Közö sségi helyiség használata 
       céljából  
       Előadó:  Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjai 
 
 
Marics József polgármester  átadta a szót az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak, hogy a 
Közösségi helyiség használatával kapcsolatos javaslatukat terjesszék a Képviselő-
testület elé, illetve az írásos előterjesztést – melyet valamennyi képviselő megkapott 
– kiegészíteni kívánják, azt tegyék meg. 
 
Dr. Fülöp Gyula képvisel ő elmondta, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság három 
tagjának véleménye, illetve javaslata szerint a Közösségi Házat mindenki számára 
hozzáférhetővé kell tenni, a bérbeadással – mely a község bevételét növelné -  
kapcsolatban a részleteket záros határidőn belül ki kell dolgozni, a felelősöket és az 
időpontokat ki kell jelölni, amennyiben ez megvalósítható. 
 
Dr. Csiák Henriett körjegyz ő megkérdezte, hogy fizikailag kívánják leválasztani a 
közös helységet a polgármesteri hivatal épületéből? Mert ő úgy értelmezte az 
előterjesztést. 
 
Dr. Fülöp Gyula képvisel ő közölte , hogy nem fizikai leválasztást szeretnének, 
hanem mindenki számára nyilvános helységet. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a felvetéssel teljes mértékben, 
maximálisan egyetért. Az egész épület-komplexumot a falu úgy használja, ahogy a 
falu javát szolgálja. Jelen pillanatban van az önkormányzatnak egy rendelete, amely 
szabályozza az igénybevételt. Elmondta, hogy beszerzett egy minta szabályzatot, 
amely közösségi helyiség igénybevételére vonatkozik, de ez a szabályzat nem fogja 
helyettesíteni az előző képviselő-testület bérbeadásra vonatkozó rendeletét. 
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Elmondta, hogy az olyan rendezvényre való bérbeadásnak -melyen az egész falu 
lakossága részt vesz,- ingyenesnek kell lennie. 
Megjegyezte, hogy nem fizikai leválasztásról van szó. Az épület a telekkönyvben 
polgármesteri hivatalként és orvosi rendelőként van nyilvántartva. Meglátása szerint 
nem az épület elnevezése számít, hanem az, hogy szót értsenek a képviselők 
egymással. 
 
Törjék György képvisel ő elmondta, hogy mint elhangzott, az épület telekkönyvileg 
polgármesteri hivatalként és orvosi rendelőként van nyilvántartva. Nem hiszi, hogy 
nem lehetne megoldani azt, hogy ne legyen az épület egyik részének a neve 
Művelődési Ház. Meglátása szerint az lenne a legjobb megoldás, ha ketté lehetne 
választani az épületet. Biztos benne, hogy a Polgármester Úr utána fog tudni járni 
annak, hogy a Művelődési Ház önállóan tudjon működni. E terv megvalósításáról 
igazából akkor tud majd tárgyalni a Képviselő-testület, ha látja a jövő évi költségvetés 
tervezetet. Kérte, hogy a Művelődési Ház elnevezés kerüljön ki táblára is. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy nem attól lesz működőképes egy 
dolog, hogy minek hívjuk. Amennyiben a Művelődési Ház elnevezéséhez 
ragaszkodunk, akkor kell egy alapító okirat, egy szervezeti és működési szabályzat, 
és ki kell nevezni egy intézményvezetőt. Ilyen feltételek megléte mellett lehet kirakni 
egy táblát, hogy „Művelődési Ház”. 
Véleménye szerint egy 100 fős településen nem ennek kell lenni az elsődleges 
célnak. Javasolta, hogy működjön továbbra is közösségi helyiségként. 
 
Pusztay Károly  a község lakója javasolta, hogy a könyvtár alapítás még véletlenül 
se legyen napirenden. Ebben az esetben is alapító okirat kell, megfelelő végzettségű 
könyvtárost kell alkalmazni, szigorú beszerzési előírások vannak. A jövő évi 
költségvetés a Képviselő-testület számára ismeretlen, nem lehet tudni, hogy mennyit 
kap a község – valószínűleg kevesebbet, mint ebben az évben -. Ezekkel a 
dolgokkal, nem kellene hogy foglalkozzon a Képviselő-testület. Ugyanígy a 
Művelődési Ház létrehozásával sem. Köztudott, hogy a szóban forgó épületrész 
tüzelőanyag-tárolónak készült, nincs leszigetelve, így a fűtés költsége is igen sokba 
kerülne. Nem beszélve arról, hogy az épületrész beázik, számítógépek elhelyezésére 
nem alkalmas, maximum pingpongozásra. Megjegyezte, hogy nem kellene plusz 
költségekbe vernie magát az önkormányzatnak, hiszen minden egyes forintra 
szüksége van, nem beszélve a vízbázis biztonságba helyezésének kérdéséről. 
 
Marics József polgármester  felhívta Pusztay Károly figyelmét, hogy a könyvtár a 
következő napirendi pont témája lesz.  
 
Dr. Fülöp Gyula képvisel ő javasolta, hogy a napirend kerüljön lezárásra azzal, hogy 
a Képviselő-testület a felvetéssel egyetért és a részletek kidolgozását követően 
térjen vissza a napirend tárgyalására. 
 
Dr. Csiák Henriett körjegyz ő elmondta, hogy ki kell jelölni a felelősöket és a 
határidőt. 
Hozzáfűzte, hogy a bérbeadásról szóló rendeletet-módosítást előkészíti, amennyiben 
kap rá javaslatot a képviselőktől vagy polgármestertől. 
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Marics József polgármester  javasolta, hogy az Ügyrendi és Jogi  Bizottság készítse 
elő döntésre az ügyet. Készítsen egy koncepciót, hogyan kívánja hasznosítani a 
közös helységet, és ennek mik lennének a költségvetési vonzatai, magyarán mibe 
kerülne az önkormányzatnak. Mert így egyelőre nem tudnak miről dönteni. 
 
Szalmási Tamásné képvisel ő az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke  vállalta, hogy 
ő lesz a koncepció kidolgozásáért a felelős. Határidőnek 2011. február 15-ét 
javasolta, a költségvetés miatt. 
 
Marics József polgármester  – mivel több hozzászólás nem volt - kérte a Képviselő-
testület tagjait, hogy amennyiben az elhangzott javaslat elfogadásával egyetértenek, 
kézfeltartással szavazzanak. 
 
 
A Képviselő-testület az ügyben 5 igen szavazattal  - egyhangúlag  -  az alábbiak 
szerint határozott. 
 
 

Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
52/2010. (XI.09.) B. Önk. sz. határozata 

 Közösségi Helység kialakításáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat képvisel ő-testülete döntött arról, hogy a 
Bakonykúti, Szabadság út 41. szám alatt lév ő épület egy részében Közösségi 
Helységet alakít ki.  
Felkéri Szalmási Tamásnét, az Ügyrendi és Jogi Bizo ttság elnökét, hogy a 
Közösségi Helység funkcionális m űködésér ől, és ennek költségvetési 
feltételeir ől és vonzatairól a jöv ő évi költségvetési rendelet elfogadásáig 
készítsen egy koncepciót, és terjessze be a képvise lő-testület elé. 
 
Határid ő: 2011. február 15. 
Felelős:  Szalmási Tamásné, az Ügyrendi és Jogi Bizottság el nöke 
 
5./  Könyvtár alapítása 
      Előadó: Dr. Fülöp Gyula képvisel ő 
 
 
Marics József polgármester  átadta a szót Dr. Fülöp Gyula képviselőnek. 
 
Dr. Fülöp Gyula képvisel ő felolvasta a napirenddel kapcsolatos beadványt. 
 
Dr. Csiák Henriett körjegyz ő megkérdezte a képviselőt, hogy ténylegesen 
könyvtárat kívánnak-e alapítani, mert ő utánanézett a könyvtáralapítás feltételeinek, 
és beszélt erről a Vörösmarty Megyei Könyvtárral is. Először is testületi döntés kell 
hozzá, majd alapító okirat, illetve SZMSZ elfogadása, és természetesen az anyagi 
előfeltételek. stb.  Ebben a Megyei Könyvtár is tud segíteni.  
 
Dr. Fülöp Gyula képvisel ő közölte, hogy a körjegyző asszony félreértette az 
előterjesztést, mert ők nem egy könyvtár-intézményt szeretnének alapítani, hanem a 
Közösségi Helységet könyvtárként is használni. Mindenki a saját lelkiismerete szerint 
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kölcsönözné a könyveket, és vinné vissza, illetve mindenki gyarapíthatná a saját 
könyveivel a könyvtárat. Lenne egy regiszter, ahol mindenki beírná, ha kivett egy 
könyvet. Nem egy „hivatalos” könyvtárról lenne szó.  
 
Dr. Csiák Henriett körjegyz ő kérte, hogy a jövőben jobban beszéljék át az 
előterjesztéseket, mert félreértésre adhatnak okot, és így nem tud megfelelően 
előkészülni. 
 
Marics József polgármester  Megköszönte Dr. Fülöp Gyula Képviselő Úr 
felajánlását. Javasolta, hogy a Közösségi Helység kialakításánál jóváhagyottak 
alapján, illetve azokkal a feltételekkel kerüljön kidolgozásra a könyvtár alapításának 
ügye. 
 
Törjék György képvisel ő elmondta, hogy a maga részéről is tud felajánlani 
könyveket a létesítendő könyvtár részére. 
Az újságokkal, illetve folyóiratokkal kapcsolatban elmondta, hogy mindenki tud 
otthonról bevinni feleslegessé vált folyóiratokat, napilapokat stb. és ezeket lehet 
kölcsönözni. 
 
Pusztai Károly képvisel ő elmondta, hogy a könyvtár alapításának meg kell lenni a 
jogi és anyagi feltételeinek. 
 
Marics József polgármester   - mivel több hozzászólás nem volt -  kérte a 
Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben az elhangzott javaslat elfogadásával 
egyetértenek, kézfeltartással szavazzanak. 
 
 
A Képviselő-testület az ügyben 5 igen szavazattal  - egyhangúlag  -  az alábbiak 
szerint határozott. 
 

Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
53/2010. (XI.09.) B. Önk. sz. határozata 

 könyvtár funkció kialakításáról 
 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat képvisel ő-testülete döntött arról, hogy a 
Bakonykúti, Szabadság út 41. szám alatt lév ő épület egy részében kialakított 
Közösségi Helység egyik funkciója könyvtár legyen.  
Felkéri Szalmási Tamásnét, az Ügyrendi és Jogi Bizo ttság elnökét, hogy a 
Közösségi Helység funkcionális m űködésér ől, és ennek költségvetési 
feltételeir ől és vonzatairól készített koncepcióban illessze be le a könyvtár 
funkciót, és a jöv ő évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjessze be a 
képvisel ő-testület elé. 
 
Határid ő: 2011. február 15. 
Felelős:  Szalmási Tamásné, az Ügyrendi és Jogi Bizottság el nöke 
 
 
 
 



 11 

6./ Belső és küls ő kommunikációs eszközök 
     Előadó:  Szalmási Tamásné képvisel ő 
 
Marics József polgármester  átadta a szót Szalmási Tamásné képviselőnek. 
 
Szalmási Tamásné képvisel ő elmondta, hogy mint azt a beadványában is leírta, az 
a személyes tapasztalata, hogy a belső és külső kommunikáció nem működik 
Bakonykútiban. Fontosnak tartja olyan szolgáltató felkeresését, ahol lehetőség nyílik 
kb. havi 1500,-Ft ingyenes beszélgetésre a képviselőknek egymás között. Fontosnak 
tartja Bakonykúti honlapjának rendszeres frissítését és a lakosság megfelelő 
tájékoztatását, valamint azt, hogy a Képviselő-testület üléseinek meghívói minden 
postaládába kerüljenek bedobásra. A lakosságot érintő dolgokról pedig tájékoztatni 
kell a lakosságot. 
 
Kasza Jánosné alpolgármester  javasolta, hogy kerüljön kijelölésre heti egy nap, 
amikor a képviselők le tudnak ülni és meg tudják beszélni az aktuális dolgokat. Ezt  
kézenfekvőbb megoldásnak tartja, mint a telefont, és talán hatékonyabb is egyben. 
 
Klemencsicsné Violetta  elmondta, hogy teljes mértékben egyetért azzal, hogy a 
Képviselő-testület ülésének hivatalos meghívója minden családhoz jusson el, és 
fontosnak tartja a jogszabályok betartását és betartatását. Példa erre az előző két 
napirendi pont. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy az interneten valóban vannak 
elmaradások. Ezek pótlásra kerülnek, és a Képviselő-testület üléseinek 
jegyzőkönyvei is fel fognak kerülni a hivatalos honlapra. A testületi ülések minden 
hónapban fix időpontot kapnak majd, és az SZMSZ is így kerül majd módosításra. 
Egyetért Kasza Jánosné javaslatával. Megjegyezte, hogy az írások helyett az 
élőszóban való kommunikációt tartja a legjobbnak. 
 
Szalmási Tamásné képvisel ő elmondta, hogy sem az alakuló ülés előtt, sem pedig 
a mai ülés előtt nem hívta össze a Polgármester Úr a képviselőket megbeszélésre. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy véleménye szerint ez nem az ő dolga 
lett volna. Ha valakinek van egy napirendi javaslata, vegye fel vele a kapcsolatot és 
beszéljék meg. Úgy érzi, ezt kellett volna tenni, de ez nem történt meg. 
 
Törjék György képvisel ő elmondta, hogy a választást követően a Polgármester 
Úrnak le kellett volna ülni a képviselőkkel, és meg kellett volna beszélni azokat a 
terveket, amelyek mindenkit foglalkoztatnak. Erre sem került sor, pedig meglátása 
szerint ez nagyon fontos dolog lett volna. A választás óta eltelt több, mint egy hónap, 
és azóta sokkal előrébb lehetnének. 
 
Dr. Csiák Henriett körjegyz ő fontosnak tartaná heti egy nap kijelölését, egy fix 
időpontot, amikor lehetőség lenne a megbeszélésekre. 
 
Marics József polgármester  javasolta, hogy amennyiben a képviselő-testületi 
ülések időpontja minden hónap harmadik keddje lesz, a megbeszélések minden 
hónap második keddjén legyenek. 
 



 12 

Dr. Csiák Henriett körjegyz ő elmondta, hogy valamiféle döntést kell hoznia a 
Képviselő-testületnek a napirendi ponttal kapcsolatban. Ez lehet egy telefonos 
szerződés-tervezet beszerzése, vagy a Polgármester Úr által javasolt minden hónap 
második keddjére tervezendő megbeszélés. 
 
Szalmási Tamásné képvisel ő felvetette az e-mail cím létrehozását. 
 
Törjék György képvisel ő elmondta, hogy egy közös e-mail címről lenne szó, az ide 
érkező leveleket, kérdéseket, felvetéseket minden képviselő látná. Gondoltak még a 
weblap szerkesztésére, illetve kibővítésére. Fontos, hogy a Képviselő-testület 
elérhető legyen valamilyen módon. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy Bakonykúti Önkormányzatának van 
egy e-mail címe, amelyre ha valaki ír a község lakossága részéről, garantáltan 
választ kap. 
 
Dr. Fülöp Gyula képvisel ő egyetért a közös e-mail cím létrehozásával. 
 
Marics József polgármester  – mivel több hozzászólás nem volt -  kérte a 
Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a közös e-mail cím 
létrehozásával, melynek felelőse Törjék György, kézfeltartással szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület az ügyben 5 igen szavazattal  - egyhangúlag  -  az alábbiak 
szerint határozott. 
 
 

Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
54/2010. (XI.09.) B. Önk. sz. határozata 

 közös önkormányzati képvisel ői e-mail cím kialakításáról 
 

Bakonykút Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete döntött arról, hogy az 
önkormányzati képvisel ők közös e-mail címet hoznak létre a lakossági 
kommunikáció megkönnyítése érdekében. 
 
Felelős:  Törjék György képvisel ő 
 
 
 
7./ A nyilvános képvisel ő-testületi ülésekre tanácskozási joggal meghívandó 
     szervezetek b ővítésének szándéka – „Élhet ő Közösség”  
     Előadó: Törjék György képvisel ő 
 
 
Marics József polgármester átadta a szót Törjék György képviselőnek. 
 
Törjék György képvisel ő elmondta, hogy javasolni szeretné a Képviselő-testületnek 
az SZMSZ felülvizsgálata során, hogy vegye figyelembe a tanácskozási jogok 
kibővítését. Az írásos előterjesztést valamennyi képviselő megkapta. Nagyon 
fontosnak tartja ezt a lehetőséget, Ezzel lehetőség nyílik a problémák közösen 
történő megoldására is. 
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Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy ha egy mód van rá ezeket a tanácskozási 
jogokat szavazzuk meg az előterjesztés szerint. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy egy 100 fős településről van szó. 
Minden egyes lakónak meg fogja adni a hozzászólási és tanácskozási jogot. 
Szavazati jogot nem adhat sem ő, sem a Képviselő-testület. Az előterjesztésben 
foglaltak semmi másra nem jók, minthogy megosszák a falu lakosságát. Nem 
egyesületekkel akar tárgyalni egy 100 fős település vonatkozásában. Úgy érzi lesz 
energiája, és a Képviselő-testületnek is lesz energiája arra, hogy a község minden 
egyes lakójának problémáját meghallgassa és megoldást keressen rá. 
 
Dr. Csiák Henriett körjegyz ő elmondta, hogy az előterjesztés tulajdonképpen egy 
rendelet-módosító javaslat lenne. A Képviselő-testületi ülésre tanácskozási joggal 
meghívandó szervezeteket az SZMSZ melléklete szabályozza. Ezeket a 
szervezeteket külön meghívóval kell értesíteni, illetve meghívni a Képviselő-testület 
ülésére. Jelen esetben az Otthonunk Bakonykúti Egyesület képviselője és a 
Bakonykúti Községért Közalapítvány képviselője van bejegyezve, mint tanácskozási 
joggal meghívandó szervezetek. Ismertette az Ötv. ide vonatkozó részét: a 
képviselő-testület ülése főszabályként nyilvános. Ennek megfelelően a 
választópolgárok figyelemmel kísérhetik a képviselő-testület munkáját, részt 
vehetnek az üléseken és – a zárt ülés kivételéve – betekinthetnek az 
előterjesztésekbe és az ülésekről készült jegyzőkönyvekbe.  
A választópolgárok számára az üléseken a részvételi lehetőség nem jelenti azt, hogy 
a vitához hozzászólhatnak, és a szavazásban részt vehetnek. Az SZMSZ azonban 
tartalmazhat olyan rendelkezéseket, amelyek alapján a testület egyedi döntésével 
hozzászólási jogot adhat a megjelent választópolgárnak.  
A tanácskozási joggal jelen lévő állandó és eseti meghívottak joga ennél szélesebb 
körű. Ők a szavazásban nem vehetnek részt, de tanácskozási joguk révén 
hozzászólhatnak az adott napirendhez. Az állandó meghívottak körét az SZMSZ 
határozza meg, de a törvény is kötelezővé teheti meghatározott személyek 
meghívását. (pl. a helyi kisebbségi szószóló, a könyvvizsgáló meghívása a 
véleményezési körébe tartozó témákban.) Eseti jelleggel történő meghívásról a 
képviselő-testület és a polgármester dönt.  
Utcákat, még meg nem alakult, illetve kialakulóban lévő szervezeteket, mint a 
Hitközség, szervezet nélküli csoportosulást, mint a Nyaraló Tulajdonosok, és nem 
helyi szervezetet nem tud belefoglalni a rendelet-tervezetbe, illetve ezeknek  
általánosan nem lehet állandó tanácskozási jogot adni. Jelenleg az SZMSZ 
mellékletében szereplő egyesületen és közalapítványon kívül a többi 
előterjesztésben felsorolt szerveződéseknek nem lehet általában véve tanácskozási 
jogot adni. Más kérdés az, ha érintett valaki az ügyben, és őt vagy őket meghívja a 
testület.  
A körjegyző kérte az előterjesztés elutasítását.  
 
Pusztay Károly  elmondta, nem érti milyen alapon, milyen feltételek mellett 
kerülnének kiválasztásra a tanácskozási joggal meghívandó személyek. Például az 
utcák esetében az 1 főt hogy választanák ki. Az elképzelést szépnek tartja, csak 
véleménye szerint kivitelezhetetlen és egyben ez jogsértő is lenne. 
 
Törjék György képvisel ő elmondta, hogy ez egy félreértés, egyáltalán nem 
megosztani szeretné a falut. Az előterjesztés nem erre irányul. Megjegyezte, hogy 
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ezek a dolgok kisebb falvakban nagyon jól működnek.  Természetesen amennyiben 
a falu ezt nem igényli, abban az esetben az előterjesztéstől visszalép. 
Javasolta, hogy az előterjesztésben szereplőkkel kerüljön sor egy egyeztetésre és 
ezt követően tárgyalja újra a napirendi pontot a Képviselő-testület. 
 
Dr. Csiák Henriett körjegyz ő elmondta, úgy érzi, hogy a közösség-szervezés 
témája ilyen formátumban nem testületi ülésre tartozik. Ez egy nagyon nemes 
szándék, de nem hivatalos formátumban, ülés keretében kerülhet erre sor. 
Rendeletben nem lehet mindent szabályozni, csak amire felhatalmazása van az 
önkormányzatnak. Kérte a Képviselő-testületet ez ügyben az SZMSZ ne kerüljön 
módosításra. Javasolta, hogy utasítsa el a Képviselő-testület a tanácskozási jogok 
előterjesztés szerinti bővítését. Amennyiben megalakul egy szervezet, abban az 
esetben sor kerülhet az SZMSZ e tekintetben való módosítására, de kéri, hogy a 
körjegyzővel beszéljék meg a tervezetet, hogy elő tudja készíteni a rendelet-
módosítást a testületi ülésre. 
 
Törjék György képvisel ő Dr. Csiák Henriett körjegyző javaslatát elfogadta, de 
megjegyezni kívánta, hogy ez a dolog az elmúlt időszakban nem így működött. 
 
Marics József polgármester  javasolta, hogy az SZMSZ-t ne módosítsa a 
Képviselő-testület az előterjesztés szerint. 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben szeretnék a hatályos SZMSZ 
módosítását az előterjesztett javaslat szerint, kézfeltartással szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület az ügyben 1 igen szavazattal és 4 nem szavazattal az alábbiak 
szerint határozott. 
 
 

Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
55/2010. (XI.09.) B. Önk. sz. határozata 

a képvisel ő-testületi ülésekre tanácskozási joggal meghívandó szervezetek 
bővítésér ől 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat képvisel ő-testülete elutasította azt a 
kezdeményezést, hogy a nyilvános képvisel ő-testületi ülésekre tanácskozási 
joggal állandóan meghívottak körét b ővítsék az el őterjesztésben felsoroltak 
szerint.  
 
 
8./ Bakonykúti Községért Közalapítvány 
     Előadó: Dr. Fülöp Gyula képvisel ő 
 
Marics József polgármester  átadta a szót Dr. Fülöp Gyula képviselőnek. 
 
Dr. Fülöp Gyula képvisel ő ismertette az előterjesztést, majd átadta a szót a 
Körjegyző Asszonynak, hogy ismertesse az előterjesztésben szereplő javaslat jogi 
módjait. 
 
Dr. Csiák Henriett körjegyz ő elmondta, hogy a módosításnak az a feltétele, hogy az 
összeférhetetlen kuratóriumi tagok írásban mondjanak le és ezt követően lehetséges 
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új tagok választása, a kuratórium bővítése. Ehhez szükségessé válik az alapító okirat 
módosítása és ezt kell megküldeni az illetékes bíróságnak az írásbeli lemondó 
nyilatkozatokkal együtt.  Jelezte, hogy nemcsak Törjék György képviselői tagsága 
összeférhetetlen a kuratóriumi elnökséggel, hanem Szalmási Tamásné képviselő 
sem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke. Ez is összeférhetetlen. Fontosnak tartaná a 
Közalapítvány működését a pályázati lehetőségek szempontjából is. A speciális 
helyzet miatt viszont muszáj tájékoztatnia a jelen lévőket a jogi szabályozásról: 
  
A 2006. évi LXV. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról rendelkezik a közalapítványokról: 
Az 1. § (2) bekezdés e) pontja szerint a közalapítvány alapító okiratban megjelölt 
kezelő szerve (szervezete) a közalapítvány működéséről az alapítónak évente 
beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles. 
– Úgy tudja, hogy az a tavalyi évben nem történt meg a Bakonykúti Községért 
Közalapítvány esetében. 
Ugyanezen törvény 1. § (3) bekezdése értelmében ha törvény vagy önkormányzati 
rendelet eltérően nem rendelkezik, kötelező egy éven belül kezdeményezni a 
megszüntetést, ha a közalapítvány vagyonán belül az államháztartáson kívüli 
eredetű bevétel – így különösen: juttatás, adomány aránya (a működés 
megkezdésének évét nem számítva) két éven át 80 % alatti. Ő úgy tudja, hogy az 
elmúlt két évben csak az 1% adó-hozzájárulásokból volt bevétele a 
közalapítványnak.  Ugyanakkor a megszüntetést is az alapítónak- tehát az 
önkormányzatnak lehet kezdeményezni vagy ügyésznek.   
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy annak idején az alapítványnak az 
egyik ötletadója és az alapító okirat egyik készítője volt. Elmondta, hogy sajnos az 
elmúlt egy évben az alapítvány nem működött. Az utolsó határozatképes kuratóriumi 
ülés 2009. szeptemberében volt. Aggályosnak tartaná a három fős tagság 5 főre való 
bővítését, mert annak idején a 3 főnél sem sikerült biztosítani a határozatképességet. 
Mindenképpen 3 főnél hagyná a létszámot. Mivel összeférhetetlenség áll fenn, így 
javasolta, hogy záros határidőn belül rendezni kell a Közalapítvány ügyét. Nagyon 
szeretné, ha az alapítvány tovább működne, de amennyiben az alapítvány a 
későbbiekben sem fog működni, a Képviselő-testületnek kezdeményeznie kell az 
alapítvány megszüntetését fájó szívvel. 
Javasolta, hogy a 1 hónapon belül, a következő ülésre kerüljön előkészítésre az 
anyag. 
 
Dr. Fülöp Gyula képvisel ő vállalta az ügy előkészítését. 
 
Marics József polgármester  – mivel több hozzászólás nem volt -  kérte a 
Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy Dr. Fülöp 
Gyulát bízza meg a testület az ügy előkészítésével, a lemondások 
adminisztrációjának 30 napon belüli lebonyolításával, kézfeltartással szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület az ügyben 5 igen szavazattal  - egyhangúlag  -  az alábbiak 
szerint határozott. 
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Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 

56/2010. (XI.09.) B. Önk. sz. határozata 
     Bakonykúti Községért Közalapítványról 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete döntött arról, hogy a 
Bakonykúti Községért Közalapítvány esetében az össz eférhetetlen személyek 
30 napon belül írásban lemondanak, mely lemondásoka t a képvisel ő-testület 
elé terjesztik elfogadásra.  
 
Határid ő: 30 nap 
Felelős:  Dr. Fülöp Gyula képvisel ő 
 
 
9./ Bakonykúti Község Önkormányzata és általa alapí tott költségvetési szervek 
     2011. évi bels ő ellenőrzési éves terve 
     Előadó: Dr. Csiák Henriett körjegyz ő 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos 
előterjesztést valamennyi képviselő megkapta. 
Átadta a szót Dr. Csiák Henriett Körjegyző Asszonynak. 
 
Dr. Csiák Henriett körjegyz ő elmondta, hogy a tervezett ellenőrzés tárgya a 2010. 
évi belső ellenőrzés utóellenőrzése, a belső kontrollok kialakításának és 
működtetésének értékelése, (FEUVE, Kockázatkezelés, Kontrollkörnyezet, 
Kontrolltevékenységet, Információ és kommunikáció, Monitoring)  Elmondta, hogy az 
ellenőrzésre 2011. II. félévében kerül sor. 
 
Marics József polgármester  – mivel több hozzászólás nem volt - javasolta a 
Képviselő-testületnek a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadását, illetve az 
előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben az elhangzott javaslat 
elfogadásával egyetértenek, kézfeltartással szavazzanak. 
 
 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és 
költségvetési szervei 2011. évi éves ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatot 
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

57./2010. (XI. 09.) B. Önk. sz. határozata 
a 2011. évi bels ő ellenőrzési tervr ől 

 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képvisel ő-testülete a 2011. évi éves 
belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
 
Utasítja a Jegyz őt, hogy a meghatározott ellen őrzési célkit űzéseket és 
feladatokat az éves tervnek megfelel ően Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Ellen őrzési Iroda közrem űködésével hajtsa végre. 
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Felelős:  Dr. Csiák Henriett körjegyz ő 
Határid ő: 2011. december 31. 
 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
58./2010. (XI. 09.) B. Önk. sz. határozata 

a 2011. évi bels ő ellenőrzési jelentési kötelezettségr ől 
 
Utasítja a Jegyz őt, hogy az Ellen őrzési Iroda bevonásával a 2011. évi ellen őrzés 
tapasztalatairól készítsen összegez ő értékelést, éves ellen őrzési jelentést. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy tárgyévet követ ően az Ötv. 92. § (10) bekezdése 
alapján a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidej űleg az éves ellen őrzési 
jelentést terjessze Bakonykúti Községi Önkormányzat  Képvisel ő-testülete elé. 
 
Felelős: Marics József polgármester 
               Dr. Csiák Henriett körjegyz ő 
 
Határid ő: 2012. április 30. 
 
 
 
10./ 62 év feletti nyugdíjasok karácsonyi köszöntés e 
      Előadó: Marics József polgármester 
 
 
Marics József polgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az elmúlt évek 
hagyományainak megfelelően az idén is a karácsonyt megelőző héten kerüljenek 
köszöntésre a település 62 év feletti nyugdíjas lakosai egy alkalomhoz illő műsorral 
és egy ajándékcsomaggal. 
A rendezvény költségigénye a következő: 
Ajándékcsomag 31 fő részére (31x3.500,-Ft):    108.500,-Ft 
Műsor:           30.000,-Ft 
Vendéglátás (üdítő, bor, pogácsa):       15.000,-Ft 
Összesen:                                      153. 500,-Ft 
 
Elmondta, hogy az előterjesztésből kimaradt, hogy az elmúlt években az 
önkormányzat meg szokta köszönni azoknak a munkáját, akik a faluért tesznek 
valamint: háziorvos, háziorvos asszisztense, házi gondozó és a postás. Javasolta, 
hogy az idei évben is hasonlóképpen az előző évek gyakorlatához kapjanak ők is 
csomagot, mely 14.000,-Ft plusz kiadást eredményezne. 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztettekhez szóljanak hozzá, 
mondják el véleményeiket. 
 
Dr. Fülöp Gyula képvisel ő elmondta, hogy véleménye szerint az összes nyugdíjast 
illene meghívni. 
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Törjék György képvisel ő elmondta, hogy véleménye szerint ugyanilyen tisztelettel 
illene köszönteni a rokkantnyugdíjasokat és a 62. életévüket be nem töltött 
nyugdíjasokat is. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy 62. életévüket be nem töltött 
nyugdíjasokról nincs nyilvántartás. Nincs ellene a dolognak, abban kéri a Képviselő-
testület segítségét, hogy össze kell írni a 62. életévüket be nem töltött nyugdíjasokat 
is. Ők is 3500,-Ft értékű csomagot kapnának és javasolta, hogy a vendéglátásra 
tervezett 15.000,-Ft  20.000,-Ft-ra módosuljon. 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a következő 
javaslattal, kézfeltartással szavazzanak: 
  
A képviselőkkel való egyeztetés után javasolja, hogy az összes bakonykúti nyugdíjas 
lakos kapjon - életkortól és a nyugdíj fajtájától függetlenül -3.500 Ft értékű karácsonyi 
ajándékcsomagot, ezen kívül ugyanilyen csomagot kapjon a háziorvos, az 
asszisztense, a házi gondozó és a postás is. 
30.000 Ft-os műsorral és 20.000 Ft értékű vendéglátással kedveskedjenek nekik. 
 
A Képviselő-testület az ügyben 5 igen szavazattal  - egyhangúlag  -  az alábbiak 
szerint határozott. 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
59./2010. (XI. 09.) B. Önk. sz. határozata 
a nyugdíjasok karácsonyi köszöntésér ől 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat képvisel ő-testülete a nyugdíjasok 
karácsonyi köszöntése keretében 30.000 Ft-ot biztos ít karácsonyi m űsorra, 
20.000 Ft-ot vendéglátásra, továbbá 3.500 Ft-os ajá ndékcsomagot biztosít 
minden bakonykúti nyugdíjas lakosnak, ezen kívül to vábbi négy személynek. 
(háziorvosnak, az asszisztensnek, a postásnak és a házi gondozónak). 
 
Határid ő: 2010. Karácsony 
Felelős:  Marics József polgármester 

 
 
11./Egyéb: 
      Beszámoló a polgármester eddig végzet tevéken ységér ől 
      Előadó: Marics József polgármester 
 
Marics József polgármester a napirendi pontok megtárgyalását követően 
beszámolt az elmúlt időszak alatt végzett tevékenységéről. Elmondta, hogy részt vett 
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Tanács alakuló ülésén. Holnap már a 
második ülése lesz a Tanácsnak.  
Továbbá részt vett Isztimér község polgármesterével egy megbeszélésen, amelyen 
megbeszélték Isztimér és Bakonykúti községek közötti együttműködés 
továbbfejlesztésének lehetőségét, ugyanis igény lenne arra, hogy a két település 
közötti kapcsolat elmélyüljön. Ez a dolog egy szorosabb szervezeti köteléket is 
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jelenthet, de ez már Iszkaszentgyörgy községen is múlik. A megbeszélésen 
egyetértettek azzal, hogy a két falu együtt fog működni. 
Elmondta továbbá, hogy az OTP-ben elintézésre kerültek az aláírás-bejelentéssel 
kapcsolatos változás-bejelentések, bankkártya csere, mely az önkormányzat további 
zökkenőmentes működéséhez elengedhetetlen. 
Rendezte azokat a lakossági segélykérelmeket, (átmeneti segélyek) amelyekkel 
sajnos egyre többen keresik meg. 
Részt vett egy lőtéri fórumon is, ahol konkrét megállapodás nem született. 
Tiltakoznak emberek a lövészet ellen, mert zavarja a község lakosságának 
nyugalmát. Ha nem is szűnik meg a lövészet, de határozott ígéretet kapott arra, hogy 
nagyobb odafigyelés lesz a szabályok betartására. 
 A mai napjának nagy része a vízbázis témájával ment el, amelyről az ülés elején 
beszélt, illetve az egyik háznál találtak egy bombát, amelynek hatástalanítását is 
kellett szerveznie. 
Elmondta, hogy részt vett Várpalotán a többi lőtér környéki települések 
polgármesterével közösen egy megemlékezésen. 
 El tud számolni a munkájával, a felsoroltakon kívül minden napra van tennivaló, még 
akkor is, ha egy 100 fős településről van szó. Végzi a napi teendőket, szinte naponta 
fordul meg Iszkaszentgyörgyön. A levelezései egy részét megoldja, ezzel nem terheli 
a Körjegyzőséget, az iktatnivaló ügyiratokat továbbítja Iszkaszentgyörgyre. 
Megkérdezte, hogy a Képviselő-testület részéről van-e még kérdés, egyéb 
észrevétel. 
 
 
 
Deák Ildikó  a lakosság részéről kérte a Polgármester Urat, hogy vegyen részt az 
adventi megbeszélésen. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy az adventi megbeszélésen 
természetesen részt fog venni. 
 
Kreszán Valéria  a lakosság részéről felvetette, hogy a Közútkezelővel fel kellene 
venni valamilyen típusú kapcsolatot az úthibák kijavítása vonatkozásában, ugyanis a 
Guttamási és Bakonykúti közötti útszakaszon olyan mérvű közútromlások vannak, 
ahol gyakorlatilag már két személyautó sem fér el egymás mellett.  
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a kapcsolatot fel lehet venni a 
Közútkezelővel, csupán az a kérdés, hogy a Közútkezelőnek mennyi pénze van. 
 
Kreszán Valéria község lakója  felvetette továbbá, hogy nem lehetne-e valami 
módon megoldást keresni arra, hogy a község lakói ne égessék a lehullott 
faleveleket. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy folyamatban van egy kistérségi 
pályázat, mely kapcsán komposztálókhoz lehet majd jutni térítésmentesen. 
Véleménye szerint ez megoldást jelentene. 
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Mivel több napirendi pont, kérdés, felvetés nem volt, a polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

Marics József                  Dr. Csiák Henriett 
polgármester                 körjegyző 
 
 


