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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 
Készült:  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május  2-
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. 
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NAPIREND: 
 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségveté sének végrehajtásáról – a 
polgármester előterjesztésében    
 
2./ A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok     ellátásáról szóló 
beszámoló- a Székesfehérvári Kistérségi SZAK Gyermekjóléti Szolgálat és a 
körjegyző előterjesztésében 
 
3./ Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásá ról, a helyi adófizetési 
kötelezettség teljesítésének helyzete, a kintlév őségek behajtása érdekében tett 
intézkedések – a körjegyző előterjesztésében 
 
4./ Tájékoztató az el őző ülés óta végzett tevékenységr ől, főbb eseményekr ől, 
intézkedésekr ől– a polgármester előterjesztésében 
 
5./  Egyebek 
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségveté sének végrehajtásáról – a 
polgármester előterjesztésében   
 
Marics József polgármester   kiegészítésként elmondta, hogy februárban, amikor a 
Képviselő-testület elfogadta a költségvetést,  készült egy összegezés az elmúlt évről. 
Már akkor elmondta, hogy gyakorlatilag mintegy 1,5 millió forintot sikerült 
megtakarítani az elfogadott 2011. évhez képest. 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 8,2 M Ft van jelenleg tartósan lekötve, 
továbbá 2,6 M Ft van az önkormányzat számláin.  
Az önkormányzat pénzügyi helyzete továbbra is stabilnak mondható. 
Mivel hozzászólás észrevétel nem volt, javasolta az előterjesztett zárszámadási 
rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
4/2012. (V.4.) önkormányzati rendelete 

 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 

( A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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2./ A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok     ellátásáról szóló 
beszámoló- a Székesfehérvári Kistérségi SZAK Gyermekjóléti Szolgálat és a 
körjegyző előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy az előterjesztett írásos beszámoló 
mindenre kitérő, nagyon részletes a maga részéről elfogadásra javasolta. 
Átadta a szót Parajdi Cecília körjegyzőnek. 
 
Parajdi Cecília körjegyz ő elmondta, hogy Bakonykúti községben tulajdonképpen  
nincs is olyan család, amely vonatkozásában a gyámhatóságnak bármilyen 
intézkedésére került volna sor, ezért  a hatályos jogszabályok szerinti feladatokat, az 
esetlegesen szükségessé váló intézkedések lehetőségeit sorolták fel, illetve 
ismertették. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
26/2012. (V. 3.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

a gyermekvédelmi  feladatok ellátásáról 
 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat képvisel ő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti felada tainak ellátásáról szóló 
beszámolót, amelyet az el őterjesztés szerint elfogad. 
 
 

------------------------------- 
 
 
 
3./ Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásá ról, a helyi adófizetési 
kötelezettség teljesítésének helyzete, a kintlév őségek behajtása érdekében tett 
intézkedések – a körjegyző előterjesztésében 
 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos 
előterjesztést valamennyi képviselő megkapta. 
Elmondta, hogy a Képviselő-testület egyik korábbi ülésén Szalmási Tamás Ferencné 
Képviselő Asszony vetette fel azt a dolgot, hogy mivel az adót érintően a 
kintlévőségek jelentősek, javasolta, hogy erről tárgyaljon a Képviselő-testület. Ennek 
keretén belül  került sor ennek a napirendi pontnak a beiktatására. 
Átadta a szót Parajdi Cecília körjegyzőnek. 
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Parajdi Cecília körjegyz ő elmondta, hogy az elmúlt évben a Körjegyzőségben 
személyi változás történt, ugyanis volt egy dolgozó, akinek a közszolgálati 
jogviszonya nem kifejezetten az adóigazgatási feladatok ellátásával kapcsolatban, 
hanem egyéb cselekedete miatt hivatalvesztés büntetéssel szűnt meg. Elmondta, 
hogy utólag, amikor már az új dolgozó felvételére került és jobban belemélyedtek az 
adóigazgatási feladatok ellátásába, akkor kiderült, hogy milyen munka végzés történt 
és a fegyelmi büntetést minden további nélkül megkaphatta volna az adóügyi 
feladatok ellátásáért is. Gyakorlatilag nem úgy végezte az adókivetéseket és 
behajtásokat, ahogy azt kellett volna, hanyag, rendetlen munkát végzett. E miatt 
aztán Bakonykútinak is elég jelentős adókintlévősége keletkezett és ezeket az új 
kolleganőnek egy év alatt kellett behajtani, ami természetesen az adózókat is nagyon 
kellemetlenül érintette. Elmondta, hogy az új kolleganőnek jelentős hátralékot sikerült 
behajtania. Ismertette a számadatokat. 
 
Marics József polgármester  tájékoztatott az időarányosan teljesült adóbevételekről. 
Megjegyezte, hogy a körjegyzőség nagy odafigyelést fordít a kintlévőségek 
behajtására, így elkerülhető azok felhalmozódása. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
27/2012. (V. 3.) B. Önk. sz. határozata 

 
az adóigazgatási feladatok ellátásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képvisel ő-testülete megtárgyalta az 
adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófiz etési kötelezettség 
teljesítésének helyzetér ől, a kintlév őségek behajtása érdekében tett 
intézkedésekr ől szóló tájékoztatót, melyet az el őterjesztés szerint elfogad. 
 
 

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

4./ Tájékoztató az el őző ülés óta végzett tevékenységr ől, főbb eseményekr ől, 
intézkedésekr ől– a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  tájékoztatta a Képviselő-testületet az előző ülés óta 
végzett tevékenységéről, főbb eseményekről, intézkedésekről. (Az írásos 
polgármesteri tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Elmondta, hogy május 15-től 5 hónap időtartamra ismét lesz lehetőség egy fő 
közmunkás foglalkoztatására, napi 6 órás időtartamban. 
Kérdezte, hogy a munkavállaló részére van-e lehetőség munkaruha biztosítására? 
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Parajdi Cecília körjegyz ő elmondta, hogy ebben a közmunka programban 
központilag nem biztosítanak munkaruhára fedezetet a munkavállaló részére 
munkaruha biztosítására, de amennyiben az önkormányzat vállalja, hogy plusz 
kiadásként vásárol, abban az esetben a Képviselő-testületnek erről határozatot kell 
hoznia. 
 
Marics József polgármester  javaslatként felvetette, hogy maximum 15 e Ft értékig 
vásároljanak a munkavállaló részére munkaruhát (bakancs, kesztyű, munkaruha). 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
28/2012. (V. 3.) B. Önk. sz. határozata 

 
Munkaruha beszerzéséről 

 
 

Bakonykúti Község Önkormányzatának Képvisel ő-testülete egyetért a 
közfoglalkoztatásban lév ő alkalmazott részére 15.000.-Ft értékben bakancs, 
keszty ű, munkaruha beszerzésével az önkormányzat 2012. évi  költségvetése 
általános tartaléka terhére. 
 
A képvisel ő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségve tés módosítási 
javaslatban fentieket vegye figyelembe. 

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

Marics József polgármester  elmondta, hogy a polgármesteri tájékoztatóban 
szerepel még egy pénzügyi vonatkozású dolog, amelyről a Képviselő-testületnek 
határozatot kell hoznia, ez a főzőverseny és családi nap megrendezésével 
kapcsolatos költségek biztosítása. Elmondta, hogy a rendezvényre a május 26-28 
közötti Pünkösdi hosszú hétvége valamelyik napján, az eddig megszokott formában 
kerülne sor. A maga részéről a 26-át (szombat) javasolta. Ennek költsége nettó 100 e 
Ft, mely az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezésre került. 
Ebből az összegből biztosítanák a résztvevőknek a műanyag tányérokat és 
evőeszközt, kenyeret, továbbá a gyerekeknek és családoknak szóló játékos 
programok  és az érmek költségét is e keretből finanszíroznák. 
A zsűri elnökének Bódis Gyulát javasolta felkérni. 
 
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 Képvisel ő-testületének 
29/2012. (V. 3.) B. Önk. sz. határozata 

 
A főzőverseny költségeinek meghatározásáról 

 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete egyetért azzal, hogy a 
2012. május 26-án megrendezésre kerül ő főzőverseny programjaihoz a 
polgármester a 2012. évi költségvetésben – a rendez vényekre biztosított 900.-
eFt keret terhére - 100.e-Ft erejéig gyermekm űsort és egyéb szükséges 
kellékeket megrendeljen, illetve beszerezzen. 
 

------------------------ 
 
Marics József polgármester  ismertette a Depónia Kft. számlázással kapcsolatos 
tájékoztató levelét. 
 
A képviselő-testület az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről, 
intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót 4 igen szavazattal – egyhangúlag – 
határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
 
 
5./  Egyebek 
 
a) - Hozzájáruló nyilatkozat kérése térítési díj me gállapításához – a 
polgármester előterjesztésében 
 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a Szociális Alapszolgáltatási 
Központot a Kistérség önkormányzatai működtetik, illetve a fenntartói jogokat ők 
gyakorolják. Ezért dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármestere levélben felkereste az érintett önkormányzatokat, melyben az 
önkormányzatok hozzájáruló nyilatkozatát kérte az intézményi térítési díjak 
megállapítására vonatkozóan. Ebben a nyilatkozatban az önkormányzatok 
felhatalmazzák Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy állapítsa 
meg az intézményi térítési díjakat.  Elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos 
előterjesztést valamennyi képviselő írásban megkapta. 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy adja át Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának az intézményi térítési díjak megállapításának jogát. 
 
 
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 Képvisel ő-testületének 
30/2012. (V. 3.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

Hozzájáruló nyilatkozat térítési díj megállapítása ügyében 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete a Székesfehérvári 
Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzataként a  jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján  hozzájárul, hogy 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy űlése a 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a sz emélyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételér ől, a fizetend ő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendeletét a Székesfehérvári Többcélú  Kistérségi Társulási 
Megállapodásának VI/1.17. pontjában kapott felhatal mazásra tekintettel 
megalkossa. 
 
A Képvisel ő-testület egyidej űleg tudomásul veszi, hogy a fenti önkormányzati 
rendelet hatályba lépését ől  annak területi hatálya kiterjed Bakonykúti Közsé gi 
Önkormányzat közigazgatási területére is. 
 
A Képvisel ő-testület tudomásul veszi, hogy az elfogadásra kerü lő rendelet 
alapján az intézményi térítési díjak az alábbiak: 
 
 helyettes szül ői ellátás:    150,-Ft/nap, 4.500,-Ft/hó 
 családi napközi ellátás:     1.400,-Ft/nap 
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  85,-Ft/nap 
 házi segítségnyújtás:     590,-Ft/óra 
 
 

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

b) Javaslat Önkormányzati tulajdonú külterületi ing atlanok értékesítésére – a 
polgármester előterjesztésében 
 

 
Marics József polgármester elmondta, hogy az önkormányzat új 
vagyonrendeletének elfogadásakor megfogalmazódott az, hogy mindenképpen 
rendezni kell azoknak az ingatlanoknak a hasznosítását és tulajdonjogát, amelyek az 
önkormányzat tulajdonában vannak és üzleti tulajdonnak minősülnek. 
Elmondta, hogy érkezett egy megkeresés, mely szerint Kappel Edit és Sipics Balázs 
Bakonykúti lakosok írásban vételi szándékukat jelentették be az önkormányzat 
tulajdonában lévő 07/4, 07/5, 07/6, 07/8, 07/9, 07/11 hrsz-ú külterületi ingatlanokra. 
Időközben a Gagarin u. 22. és a Gagarin u. 23. szám alatti ingatlan tulajdonosok 
szóban egyaránt jelezték, hogy az ingatlanukkal közvetlenül szomszédos, 07/4 és 
07/5 hrsz-ú ingatlanokat szintén meg kívánják vásárolni.  
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A felsorolt ingatlanok értékbecslése megtörtént, mely alapján a szakértő nettó 25 
Ft./m2 árat állapított meg. A közelmúltban hasonló fekvésű, közvetlenül Bakonykúti 
belterületéhez kapcsolódó külterületi ingatlan (szántó, rét) magánszemélyek között 
közel 100 Ft./m2 áron cserélt gazdát, ezért az értékbecslő által megállapított árnál 
magasabb összeget 100.-Ft/m2 árat javasolt elfogadni.  
Javasolta a vételárat 100 Ft/m2 azaz egyszáz forint/m2 összegben megállapítani. 
Megjegyezte, hogy a Gagarin utcaiaknak már korábban – a rendezési terv 
elfogadásakor - sem tetszettek a ottani változások, fasor kivágása, új utca nyitása. 
Próbált olyan kompromisszumos megoldást keresni az érintettekkel, ami mindenki 
számára elfogadható. 
Kappel Edittel egyeztetett és kérte, hogy ne vásárolja fel az erdősáv Gagarin utca 
felé eső részét, illetve az erdősáv ne kerüljön értékesítésre annál is inkább, mert ez 
egy védterület, másrészt pedig azért, mert az lezárja az utcát. 
Rácz Gábor is jelezte szóban,hogy a közvetlen szomszédságában lévő földterületet 
megvenné, ha az önkormányzat az eladásról dönt. 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy ennek az ingatlannak egy részére 
vonatkozóan Klemencsicsék részéről érkezett az önkormányzathoz egy elbirtoklási 
igénybejelentés. Ezt a maga részéről teljes mértékben megalapozatlannak tartja. A 
jogszabályban meghatározott feltételek nem állnak fenn. Szántóként kellett volna 
művelni a területet, de ez a terület nem szántóként lett megművelve részükről, 
hanem annyiban tényleg karbantartották, hogy kivágtak ott bokrokat, de csak egy kis 
részen, mert a terület másik fele jelenleg is meg van művelve, ott csemeték vannak 
benne. A vagyonról szóló törvény szerint ingyen az önkormányzat nem adhatja a 
területet. A Ptk. szerint, ha az összes egyéb feltétel fennáll, olyan területet elbirtokolni 
nem lehet, amelyet a jogszabály szerint nem lehet megosztani, már pedig az 
önkormányzat helyi rendelete szerint ezt a területet megosztani nem lehet, mert 1500 
m2 nagyságú területről van szó és minimum 1000 m2-nek kell lenni egy teleknek a 
jogszabályok szerint. Javasolta, hogy Sipics Balázs és Kappel Edit vételi ajánlatát az 
önkormányzat a felsorolt ingatlanokra 100,-Ft/m2 áron fogadja el, a Gagarin utca 
végében lévő területre pedig annak az ajánlatát, aki hasonló összegű vételi ajánlatot 
tesz. A vételi ajánlatok az önkormányzat hirdetőtábláján 15 munkanapig 
kifüggesztésre kerülnek, és az ajánlattevők közül annak fogja az önkormányzat 
értékesíteni a földterületeket, akik a vonatkozó törvényben meghatározott 
elővásárlási joggal rendelkezik. A 07/5 hrsz-ú erdősáv pedig ne kerüljön eladásra. 
 
Klemencsicsné  elmondta, hogy nem az volt a szándéka, hogy ingyen szeretne 
valamit,de vagyonokat költöttek a területre. Azért nem lehet felszántani, mert 
felszántásra alkalmatlan a sarjadzás, alsó gyökerezés miatt. Igyekeztek a legjobb 
tudásuk szerint karbantartani a területet. A területet szeretnék megvásárolni. 
Elmondta, hogy a benyújtott dokumentumot az Igazságügyi Minisztérium Földosztási 
Ügyosztályának a főosztályvezetője készítette, kérte tőle, hogy segítsen, ugyanis egy 
munkanap állt rendelkezésére arra,hogy mit tud lépni ez ügyben. Lehet azt mondani, 
hogy egyezzenek meg a szomszédok, de őt ez ügyben egy szomszéd sem kereste 
meg. Így aztán úgy érezte, hogy szükséges jogi segítséget kérni. A többi kapcsolódó 
dokumentumot is szívesen a Körjegyző Asszony rendelkezésére tudja bocsátani. 
Egyébként az önkormányzatnak annyi dolga lenne, hogy a fordulót közterületté 
kellene nyilvánítani és rendeződne a szóban forgó Gagarin utcai ingatlanok sorsa. 
Előrefelé kellene dönteni. 
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Marics József polgármester  elmondta, hogy többe kerülne az átalakítás, mint a 
telkek ára. 
 
Klemencsicsné  elmondta, hogy meg kellene nézni, hogy az átalakítás milyen 
költségekkel jár, a Klemencsics család vesz fel hitelt és megoldódik a probléma. 
Minden tőle telhetőt megtesz. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy próbáljon a szomszéddal megegyezni, 
mert e nélkül az elővásárlásra jogosult vételi ajánlatot tevőnek fogja az önkormányzat 
értékesíteni a földterületet, amennyiben most az értékesítésről dönt a képviselő-
testület. 
 
Parajdi Cecília körjegyz ő elmondta, hogy a beadvány nagyon-nagyon hiányos. 
Többek között nem szerepel benne, hogy mikortól használják saját ingatlanként az 
ingatlant. A  lakóknak, a bakonykútiaknak úgy volt-e a tudatukban, hogy az ingatlant 
a sajátjaként használja és majd egy idő után úgy dönt, hogy amikor a törvényi 
feltételek fennállnak el akarja birtokolni az önkormányzattól, vagy azért tartja 
rendben, mert 60 cm-re van a lakóingatlanától és az érdeke rendben tartani. 
Természetesen az önkormányzat is megtehette volna, de nagyon sok önkormányzat 
nem áll úgy anyagilag, hogy alkalmazzon valakit, aki az ilyen önkormányzati 
tulajdonú fás, bokros részeket folyamatosan rendben tartsa. Úgy érzi, hogy ebben 
komoly csúsztatás van, ugyanis ebben a faluban mindenki úgy gondolta, hogy ez egy 
bakonykúti polgárnak a jó szándékú segítsége és egyben a saját érdeke, hogy a 
háza mellett lévő területen rendet tartson. Nem lett volna kötelező. A Ptk-ban az is 
bent van, hogy jó vagy rosszhiszeműen szerzi meg az illető. 
A kérdés az, hogy a Képviselő-testület szándékozik e eladni a területeket, vagy sem. 
Amennyiben a Képviselő-testület az ingatlanokat értékesíteni kívánja, abban az 
esetben az írásba foglalt, a vételár összegét is tartalmazó vételi ajánlatokat az 
önkormányzat hirdető tábláján 15 munkanapra ki kell függeszteni, és ez idő alatt a 
vonatkozó jogszabályok szerinti elővásárlási joggal rendelkezők nyilatkozhatnak 
elővételi jogukról. 
Értékesíteni annak az elővásárlásra jogosultnak lehet, aki a törvény szerinti 
elővásárlási jogosultak sorrendjében előrébb szerepel és határidőben élt a 
nyilatkozattételel jogával.  
 
Kasza Jánosné alpolgármester  javasolta az értékesítést , a vételárat 100,-Ft/m2 
árral javasolta meghatározni. 
 
 
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 Képvisel ő-testületének 
31/2012. (V. 3.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

a bakonykúti 07/4, 07/5, 07/8, 07/9, 07/11 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete tulajdonosi 
jogkörében eljárva egyetért a bakonykúti 07/4, 07/5 , 07/8, 07/9, 07/11 
helyrajzi számú külterületi szántó m űvelési ágú ingatlanok értékesítésével 
100.-Ft/m2 ár meghatározásával. 
A képvisel ő-testület felhatalmazza Marics József polgármestert , hogy a 07/4, 
07/5, 07/8, 07/9 és 07/11 helyrajzi számú ingatlano k értékesítésér ől  100 
Ft/m2 (azaz egyszáz forint/m2) vételárral  a vételi  ajánlat hirdetményi úton 
történ ő közlésér ől gondoskodjon, illetve a törvény szerinti el ővásárlásra 
jogosulttal (jogosultakkal) az adásvételi szerz ődéseket megkösse.  
 

 Határid ő: azonnal 
 Felelős:  Marics József polgármester 

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

 
 
 
 
 
c) Javaslat a faipari munkákra beérkezett árajánlat ok ügyében – a polgármester 
előterjesztésében 

 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy Polgármesteri Hivatal udvarán lévő 
fakerítés, előtető, valamint a tűzoltó kocsi védőtető cseréje, illetve javítása 
vonatkozásában az előző ülésen a Képviselő-testület úgy határozott – mivel egyik 
árajánlatot sem tartotta megfelelőnek - , hogy a polgármester az árajánlatot benyújtó 
vállalkozásoktól 2012. április 15. napjáig kérjen minden munkára teljes körűen 
kiterjedő, a szabályozási előírásoknak megfelelő tartalmú részletes árajánlatot, 
amelyről a soron következő ülésen hoz döntést. 
Az alábbi három árajánlat érkezett: 
 

1. Prém Tamás egyéni vállalkozó  (közösen a Juhász és Társa Kft-vel) : 
757.685 Ft.   

   
2. Komendó Árpád:   647.545 Ft. 

 
3. Rigó György:  608.000 Ft. 

 
A maga részéről Komendó Árpád ajánlatát javasolta elfogadásra, mivel ismeri 
munkavégzésének jó minőségét. Kérte a Képviselő-testület véleményét. 
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Szalmási Tamás Ferencné képvisel ő érintettséget jelentett be, ezért a napirend 
ügyében nem kíván szavazni.  
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
32/2012. (V. 3.) B. Önk. sz. határozata 

 
Szalmási Tamás Ferencné képviselő személyes érintettsége ügyében 

 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete Szalmási Tamás 
Ferencné képvisel őt – személyes érintettségének bejelentése alapján -   a 
faipari munkákra beérkezett árajánlatok ügyében a d öntéshozatalból kizárja. 
 
 

 
 
 
Dr. Fülöp Gyula képvisel ő Prém Tamás vállalkozó ajánlatát javasolta elfogadásra. 
Prém Tamás munkáját ismeri, több helyen látta már dolgozni, Komendó Árpád 
munkáját viszont nem ismeri. 
 
Kasza Jánosné alpolgármester  elmondta, hogy ő személy szerint egyik vállalkozó 
munkáját sem ismeri, így ez ügyben állást foglalni nehéz. Véleménye szerint 
mindenképpen Prém Tamás és Komendó Árpád ajánlata közül válasszanak. 
 
Marics József polgármester  kérte a Képviselő-testületet, hogy amennyiben az 1-es 
ajánlattal, azaz Prém Tamás vállalkozó ajánlatával egyetértenek, kézfeltartással 
szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület- 4 fő képviselő jelenlétében ( Szalmási Tamás Ferencné 
személyes érintettsége miatt döntéshozatalból történő kizárásával) a napirend 
ügyében 2 igen szavazattal és 1 nem szavazattal  az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
33/2012. (V. 3.) B. Önk. sz. határozata  

 
A faipari munkákra beérkezett ajánlatok ügyében 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete Prém Tamás egyéni 
vállalkozót választja ki a faipari munkák ellátásár a az árajánlatában foglalt 
757.685 Ft.  vállalási áron. 
 
A Képvisel ő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes a jánlatban 
szerepl ő feltételekkel a munka megrendelésére. 
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d )Beszámoló a 2011. évi bels ő ellenőrzésről – a körjegyző előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy az írásos előterjesztést valamennyi 
képviselő megkapta. 
Átadta a szót Parajdi Cecília körjegyzőnek. 
 
Parajdi Cecília körjegyz ő elmondta, hogy az ütemezett ellenőrzés Bakonykúti 
vonatkozásában 2011. évben megtörtént. 
Rövid tájékoztatást adott az ellenőrzés tapasztalatairól. (Ellenőrzési jelentés a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
34/2012. (V. 3.) B. Önk. sz. határozata 

 
A 2011. évi belső ellenőrzésről 

 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete megtárgyalta a 2011. 
évi bels ő ellenőrzésről szóló beszámolót, az ellen őrzési jelentést elfogadja. 

---------------------------- 
 
 
 
e) Javaslat a polgármesteri költségátalány megállap ítására – az alpolgármester 
előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  személyes érintettséget jelentett be és az ügyben nem 
kíván szavazni. 
 
Kasza Jánosné alpolgármester  ismertette az előterjesztést. 
Javasolta, a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 képviselő jelenlétében( Marics József 
érintettség miatt nem szavazott) 3 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
35/2012. (V. 3.) B. Önk. sz. határozata 

 
a polgármesteri költségátalány megállapításáról 

 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Marics József 
polgármester részére 2012. május 1. napjától kezd ődően 96.625.-Ft 
tiszteletdíjának 30 %-ában, összegszer űen havi 28.988.-Ft-ban határozza meg 
polgármesteri tisztségével járó  költség átalányát . 
 
 

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

 
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ő felvetette, hogy a Képviselő-testület egyik 
korábbi ülésén felvetődött a közkutak esetleges megszüntetésének kérdése. 
Továbbra is bosszantja, hogy egyes személyek onnét hordják a vizet és az 
önkormányzat fizeti. Megkérdezte, hogy ez ügyben történt-e valami. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy azért nem célszerű megszüntetni a 
közkutakat, mert bármi probléma van a vízzel, akkor a két kút megoldhatja a 
problémát. 
 
Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, 
majd az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marics József             Parajdi Cecília 
polgármester                körjegyz ő 


