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

Marics József   polgármester 
Dr. Fülöp Gyula    képviselő 
Szalmási Tamás Ferencné  képviselő     

 
 
Tanácskozási joggal:  
   
                      Parajdi Cecília                              körjegyző 
 
 
Távol maradt: 
 
  Kasza Jánosné   alpolgármester   
  Törjék György    képviselő 
 
   
 
Marics József  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 3 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 3  igen szavazattal – egyhangúlag -  
határozathozatal nélkül - a következő napirendet  fogadta el. 
 
 
N A P I R E N D: 
 

1. Javaslat a Bursa Hungarica Fels őoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi 
fordulójához történ ő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében 

 
 

 
2. Tájékoztató az el őző ülés óta végzett tevékenységr ől, főbb eseményekr ől, 

intézkedésekr ől – a polgármester előterjesztésében 
 

3. Egyebek 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

 
1. Javaslat a Bursa Hungarica Fels őoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi 

fordulójához történ ő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester   Elmondta, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázatnak az a lényege, hogy az önkormányzat szigorúan szociális 
rászorultsági alapon ad a felsőoktatási intézményben tanuló helyi lakosok számára 
egy bizonyos összeget, amelyet az állam, illetve a Megyei Önkormányzat kiegészít. 
Röviden ismertette a pályázati feltételeket és javasolta a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához történő csatlakozást a tavalyi 
feltételek szerint. Legfeljebb 2 főre tenne javaslatot, 2500,-Ft lenne az önkormányzat 
havi támogatási összege, amely a kiegészítésekkel min. 5.000,-Ft havi támogatáshoz 
juttathatja a pályázót. Amennyiben mindkét fő pályáz és jogosult, akkor 50 e Ft lenne 
egész évre vonatkozóan az önkormányzat kötelezettsége. Ennek megfelelően 
megtörténik a csatlakozás és az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 
ennek költségét a 2013. évi költségvetésben biztosítja. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 3 igen szavazattal – ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
/2012. (X. 24.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához történő 
csatlakozásra 

 
 

1. Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete csatlakozik a  
 

BURSA HUNGARICA FELS ŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 
2013. évi fordulójához 

 
egyben felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó n yilatkozat aláírására. 
 
2. A pályázatokat a Képvisel ő-testület bírálja el. 
 
3. A pályázati önrész biztosításához Bakonykúti Köz ségi Önkormányzat 
50.000,-Ft-ot biztosít a 2013. évi költségvetésében . 
 
A Képvisel ő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat ban foglaltaknak 
megfelel ően az előirányzatot a 2013. évi költségvetési rendelet el őkészítésekor 
vegye figyelembe. 

 
--------------------------------- 
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2. 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 tevékenységről, főbb eseményekről, intézkedésekről. (A polgármesteri 
tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
E napirend keretén belül javasolta a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet  azzal, 
hogy az Önkormányzat a Raiffeisen Banknál a Hulladékgazdálkodási Zrt-ben 
meglévő részvények biztosítékul letétbe helyezésre kerüljenek az említett projekt 
megvalósítása érdekében.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 3 igen szavazattal – ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
/2012. (X. 24.) B. Önk. sz. határozata 

 
Részvények óvadékba helyezéséről 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete  

hozzájárulását adja a határozat mellékletét képez ő nyilatkozat 
aláírásához és az önkormányzat tulajdonában lév ő 04136-04138 
sorszámú törzsrészvények óvadékként kezeléséhez, ab ban az 
esetben, amennyiben a Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz dálkodás 
Vagyonkezel ő és Közszolgáltató Zártkör űen Működő 
Részvénytársaság nyilatkozik és hitelt érdeml ően igazolja,  hogy a 
Raiffensen Bank Zrt-vel  kötött megállapodás a nemz eti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI törvény 5.§ (7) bekezdésének 
hatálybalépését megel őzően indult hitelfelvételi eljárás tárgyát 
képezi. 

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

NYILATKOZAT 
Bakonykúti Község Önkormányzata (székhely: 8043. Iszkaszentgyörgy, Kossuth 
tér 1., továbbiakban Önkormányzat) az alábbi nyilatkozatot teszi:  

 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság a Reiffeinsen Bank Zrt.-vel 2011. december 28. 
napján kötött folyószámlahitel-szerződésből vagy a Kötvényekből eredő fizetési 
kötelezettségeit nem teljesíti határidőre, úgy az Önkormányzat a tulajdonában 
álló, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 
Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8154 
Polgárdi, Batthyány u. 132.; cégjegyzékszám: 07-10-001329) által kibocsátott 
08122-081146. sorszámú, illetve a 00150.sorszámú részvények átruházásához 
hozzájárul, a részvényeket a Raiffeinsen Bank Zrt. vagy az általa megjelölt 
harmadik személy javára forgatmánnyal látja el.  

--------------------- 
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A Képviselő-testület a polgármesternek az előző ülés óta végzett tevékenységéről, 
főbb eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatóját határozathozatal nélkül, 
egyhangúlag - 3 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül tudomásul 
vette. 
 

3. Egyebek 
 

a.) Javaslat a téli hóeltakarítási feladatok ellátá sára 
 
Marics József polgármester  javasolta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a téli 
hóeltakarítási feladatok elvégzésével az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft-t bízza 
meg az általuk adott árajánlatban szereplő összegek figyelembe vételével. 
A Képviselő-testület egyhangúlag  - 3 igen szavazattal – ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
/2012. (X. 24.) B. Önk. sz. határozata  

 
 a téli hóeltakarítási feladatok ellátásáról 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete a téli hóeltakarítási 
feladatokra 2012. november 1. napjától 2013. márciu s 31. napjáig szólóan az 
Isztiméri Bakony Mez őgazdasági Kft. ajánlatát fogadja el az alábbiak sze rint: 
 

- Joen-Deere er őgépre szerelt tolólap, vagy hóeke alkalmazásával 14 .300.-
Ft/óra + ÁFA, 

- Manitou rakodógép alkalmazása esetén 11.700.-Ft/óra  + ÁFA árajánlat 
szerinti 

vállalkozási díjért . 
 
A képvisel ő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az id őjárás 
függvényében szükség szerint megrendelje a fenti vá llalkozótól a 
hóeltakarítási munkákat és a vállalkozási szerz ődést a fenti tartalommal 
aláírja. 
 

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

Marics József polgármester  tájékoztatta a Képviselő-testületet az 
Iszkaszentgyörgy, Csór, Bakonykúti települések közös hivatal létrehozása tárgyában 
tartott közös megbeszélésről. 
 
Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, 
majd az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 

Marics József                         Parajdi Cecília 
polgármester                    körjegyző 


