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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január  26-án  megtartott nyilvános 
testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye: :  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
 
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
Kasza Jánosné   alpolgármester 
Dr. Fülöp Gyula    képviselő  
Szalmási Tamás Ferencné  képviselő 
   

Tanácskozási joggal:  
  
                      Parajdi Cecília                              körjegyző 
 
Távol maradt: 
 
  Törjék György    képviselő 
 
Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület ülése 
határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van.  
Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. 
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a meghívóban szereplő napirend 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4  igen szavazattal – egyhangúlag -  határozathozatal nélkül - a 
következő napirendet  fogadta el. 
 
N A P I R E N D: 
 
1./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről, intézkedésekről – a 
polgármester előterjesztésében 
 
2./ Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatellátás ügyében 
–a  polgármester előterjesztésében 
 
3./ Tájékoztató a helyi önkormányzatokról szóló törvényről és az ebből következő feladatokról – a 
polgármester előterjesztésében 
 
4./ Egyebek 

• Önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

1./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről, intézkedésekről – 
polgármester előterjesztésében – mely írásban csatolva 
 
Parajdi Cecília körjegyző elmondta, hogy a Kormányhivataltól kapott tájékoztatás szerint várható minisztériumi 
állásfoglalás a hulladékkezelési díj ügyben. Decemberben a hatályos szabályok szerint hozta meg döntését a 
képviselő-testület, azt követően született meg a magasabb rendű jogszabály, a törvénymódosítás, mely szerint a 
tavalyi árral kell  a szolgáltatónak a szolgáltatást biztosítani. A helyi rendeletről később terjesztenek be javaslatot. 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy két dolgot szeretne megemlíteni, az egyik a nyugdíjasok 
karácsonyi köszöntése, amely nagyon jól sikerült, a rendezvénnyel kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kapott. 
Tájékoztatta továbbá a Képviselő-testületet, hogy a hóeltakarítási munkálatok elvégzésére megkötötte a 
szerződést a Bakony Kft-vel és ez idáig egy alkalommal került sor hóeltakarításra. 
 
Mivel a napirendi pont kapcsán kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület a polgármesteri tájékoztatót 4 
igen szavazattal – egyhangúlag – határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
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3./ Tájékoztató a helyi önkormányzatokról szóló törvényről és az ebből következő feladatokról – 
polgármester előterjesztésében, mely írásban csatolva. 
 
 
Mivel a napirendi pont kapcsán kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület a polgármesteri tájékoztatót 4 
igen szavazattal – egyhangúlag – határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
 
2./ Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatellátás ügyében 
– a polgármester előterjesztésében 
 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti 
feladatellátás ügyében szükségessé válik egy újabb határozat meghozatala, mely a Társulás munkaszervezeti 
feladatainak 2012. április 1-től történő ellátására vonatkozik. 
Elmondta, hogy a jelenlegi munkaszervezet nem képes azt a követelményt elvégezni a gazdálkodás, könyvelés, 
analitikus könyvelés területén, amelyet a jogszabályok előírnak.  
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a munkaszervezet megszüntetése mellett döntsön és 2012. április 1. 
napjától a Társulás munkaszervezeti feladatait a Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala lássa el. Bízzunk abban, hogy ezt a feladatot Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tisztességgel és szakértelemmel fogja ellátni. 
 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag -  ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2012. (I. 26.) B. Önk. sz. határozata 

 
 a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatellátás ügyében 

 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi 
Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása tekintetében egyetért azzal, hogy 2012. április 1. 
napjától a Társulás munkaszervezeti feladatait a Székesfehérvári Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala lássa el. 
 
 

------------------------------- 
 
 
4./ Egyebek 

• Önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése 
 
 
Marics József polgármester  az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy 2012. január 1. napjával a 
hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltóságokká alakultak át.  Az önkormányzati tűzoltóság benyújtott 
egy eszközbeszerzésre vonatkozó pályázatot. A  pályázat önrészéhez Bakonykúti község lakosságszám arányában 
történő  hozzájárulásról, 609,-Ft/lakos mértékben, összességében 71.250,-Ft- hozzájárulásról döntött.. A pályázat 
a tűzoltóság állami tűzoltósággá alakulása miatt oka fogyottá vált, a pályázattal összefüggésben vállalt 
önkormányzati önrészek terhére a továbbiakban semmilyen kifizetés nem teljesíthető. A székesfehérvári 
közgyűlés december 15-én döntött a megállapodás 2011. december 31. napjával történő felmondásáról. 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az e tárgyban hozott 25/2010. (VI. 28.) számú határozatát helyezze 
hatályon kívül. 
 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag -  ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2012. (I. 26.) B. Önk. sz. határozata 

 
a 25/2010. (VI. 28.) B. Önk. sz. határozat hatályon kívül helyezése 

 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága eszközfejlesztésével kapcsolatos, pályázati 
önrészhez való hozzájárulás ügyében hozott 25/2010.(VI.28.) B. Önk. határozatát - tekintettel a 
2011. évi  CXXVII. Törvény 84. § (2) bekezdésére - 2011. december 31. napjával hatályon kívül 
helyezi. 
 
 

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

 
 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy – mivel több napirendi pont nem volt -  megköszönte az ülésen 
való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

Marics József            Parajdi Cecília 
polgármester                         körjegyző 


