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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

 
Készült:  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április  
27-én  megtartott nyilvános  testületi ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye : :  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
 
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
Kasza Jánosné   alpolgármester  
Dr. Fülöp Gyula   képviselı 
Szalmási Tamás Ferencné képviselı 
Törjék György     képviselı 

 
     

 
 
Tanácskozási joggal:  
 
   
                      Parajdi Cecília                              aljegyzı 
 
   
 
Marics József  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fı képviselıbıl 5 fı jelen van. 
Javasolta a képviselı-testületnek a meghívóban szereplı napirendek elfogadását. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  határozathozatal nélkül - a 
következı napirendi pontokat elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok:  
 
1./ Javaslat Bakonykúti Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
végrehajtására 
Ea.: Marics József polgármester 
 
2./ Egyebek 
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NAPIRENDEK TÁRGYLÁSA  
 
 

1./ Javaslat Bakonykúti Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
végrehajtására 
Ea.: Marics József polgármester 
 
Marics József polgármester  röviden ismerteti az elıterjesztés lényegét, a 2010. évi 
önkormányzati gazdálkodás eredményét. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ı felvetette, hogy a jogszabályi változások 
miatt egyes mellékletek megváltoztak és a beszámolóban nem ezen mellékletek 
szerepelnek. 
 
Parajdi Cecília aljegyz ı kérdésre válaszolva elmondta, hogy az új nyomtatványok 
ugyanazokat a tartalmi elemeket foglalják magukban, de az új nyomtatványok, 
mellékletek kitöltése ügyében intézkedni fog. 
 
Kasza Jánosné alpolgármester  hozzászólásában megköszönte a körjegyzıség 
munkáját. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, a Képviselı-testület a 2010. évi költségvetés 
végrehajtásához kapcsolódóan a 2010. évi költségvetésérıl szóló rendelet 
módosításáról 5 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás 
nélkül  az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ı-testülete  
7/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2010. évi költségvetésér ıl szóló 1/2010. (II.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
A Képviselı-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ı-testülete  
8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehaj tásáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
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2./ Egyebek 
 
a./ Polgármesteri tájékoztató az el ızı ülés óta végzett munkáról 
 
Marics József polgármester  tájékoztatójában elmondta, hogy részt vett a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén, melyen nem fogadták el a 
társulási megállapodás tervezett módosítását, így az eredeti megállapodás él tovább, 
tehát a döntéseknél a polgármestereknek jelen kell lenni. A társulás alelnökévé 
Nyikos László Polgárdi polgármesterét választották meg.  
Ugyancsak részt vett a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 
ülésén. A napirendek között – egyebek mellett szerepelt a Kistérségi Iroda, mint 
munkaszervezet megszőntetése, mely nem kapta a szükséges szavazatot. Dr. Cser 
Palkovics András a Tanács elnöke lemondott, jelenleg az elnökhelyettes vezetésével 
mőködik a szervezet az új elnök megválasztásáig. 
Elmondta, hogy tárgyalt a Fejér Megyei Közgyőlés elnökével, Vargha Tamás Úrral 
Bakonykúti egészségügyi szakellátásának kérdésérıl. A Bakonykúti Képviselı-
testület 2007-ben meghozta azt a döntést, hogy az egészségügyi szakellátás 
tekintetében  a székesfehérvári Szent György Kórházhoz kíván tartozni. Ezzel 
kapcsolatos szükséges határozat meghozatala a móri képviselı-testület és a Fejér 
Megyei Önkormányzat Közgyőlése részérıl is megtörtént. 
A tényleges változás a szakellátási terület székesfehérvári kórházhoz kerülés 
tekintetében azonban mégsem történt meg, mivel a móri képviselı-testület jóváhagyó 
határozatának megküldése elmaradt. 
Mindezek miatt az érintett döntéshozóknak ismét meg kell hozniuk a szükséges 
döntést. 
 
A Képviselı-testület a javaslat ügyében 5 igen szavazattal -  egyhangúlag -  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
75/2011. (IV. 27.) B. Önk. sz. határozata 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete meger ısíti a 
61/2007.(X.16.) B.Önk.sz. határozatát és kezdeménye zi Bakonykúti község 
vonatkozásában az egészségügyi területi ellátási kö telezettség módosítását és 
azt követ ıen Bakonykúti község lakosságának teljes kör ő egészségügyi  
szakellátási feladatait Mór Városi Kórház Rendel ıintézet helyett a Fejér Megyei 
Szent György Kórház lássa el. 
 
A képvisel ı-testület felkéri Bakonykúti község polgármesterét,  hogy az 
egészségügyi területi ellátási kötelezettséggel éri ntett Mór Város 
Önkormányzatát, valamint Fejér Megyei Közgy őlést a határozat megküldésével 
értesítse. 
 
Felelıs: Marics József polgármester 
Határid ı: haladéktalanul. 
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----------------- 
 
 
b) Tájékoztató a f ızıverseny el ıkészületeir ıl 
 
Marics József polgármester : Ismertette a május 21-én megrendezésre kerülı 
fızıverseny elıkészítésének helyzetét. 
 
Dr. Fülöp Gyula képviselı az ülésrıl távozott, így a Képviselı-testület létszáma 4 fıre 
csökkent. 
 
A képviselı-testület a témához kapcsolódóan – 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
76/2011. (IV. 27.) B. Önk. sz. határozata 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete egyetért azzal, hogy a 
2011. május 21-én megrendezésre kerül ı fızıverseny programjaihoz a 
polgármester a 2011. évi költségvetésben biztosítot t 70.-eFt keret terhére 
gyermekm ősort és egyéb szükséges kellékeket megrendeljen, il letve 
beszerezzen. 
 

-------------------------- 
 
 
 
 
Marics József polgármester  – mivel több napirend nem volt – megköszönte az 
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Marics József                 Parajdi Cecília 
polgármester             aljegyzı 


