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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-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                             jegyző 
 
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./ Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről 
a) a háziorvosi ellátásról 
b) a védőnői ellátás helyzetéről – a tevékenységet végzők előterjesztésében 
 
2./Javaslat Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról - a jegyző előterjesztésében 
 
3./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról – a polgármester 
előterjesztésében 
 
4./ Javaslat a logopédiai ellátás és nevelési tanácsadás, mint közoktatási szakszolgálati feladatok 
ellátása tárgyában kötött megállapodás megszűntetésére – a polgármester előterjesztésében 
 
5./ Javaslat a 2012. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről – a jegyző előterjesztésében  
 
6./ Tájékoztató a polgármesternek az előző ülés óta végzett munkájáról, főbb intézkedésekről, 
eseményekről – a polgármester előterjesztésében 
 
7./ Egyebek 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 
 

1./ Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről 
a) a háziorvosi ellátásról 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a Dr. Kisari Eszter háziorvos által előterjesztett, az egészségügyi 
alapellátás helyzetéről szóló beszámolót valamennyi képviselő megkapta.  
Mivel az előterjesztettekkel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek az 
egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2013. (IV. 30.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az egészségügyi 
alapellátás helyzetéről, a háziorvosi ellátásról szóló beszámolót. 
 

 
b) a védőnői ellátás helyzetéről 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a védőnői ellátás helyzetéről szóló beszámolót valamennyi 
képviselő megkapta. 
Mivel az előterjesztettekkel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a védőnői 
ellátás helyzetéről szóló beszámoló elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2013. (IV. 30.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

a védőnői ellátás helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a védőnői ellátás 
helyzetéről szóló beszámolót. 
 
 
 
2./Javaslat Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról - a jegyző előterjesztésében 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztést valamennyi képviselő 
megkapta. Átadta a szót Parajdi Cecília jegyzőnek. 
 
Parajdi Cecília jegyző elmondta, hogy az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzősége, mint 
költségvetési szerv 2012. december 31. napjával a törvény erejénél fogva megszűnt. A pénzmaradvány kimutatás 
nullás. Elmondta, hogy ténylegesen december 2013. januárjában került megszüntetésre a körjegyzőség 
bankszámlája, illetve a körjegyzőség pénztárában lévő pénzkészlet is januárban került a jogutód Közös Hivatal 
pénztárába. 
A pénzügyi teljesítésről elmondta, hogy a 2012. évi kiadások és bevételek egyenlege -646 e Ft, mely összeg az 
előbbiekben elmondottak miatt keletkezett, ugyanis 2012. január 1-jén a nyitó pénzkészlet 646 e Ft volt és az év 
folyamán a pénzkészlet változása pontosan 646 e Ft lett.  
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Marics József polgármester elmondta, hogy a jelen javaslattal előkészített módosítások indoka a Magyar 
Államkincstárnak küldendő beszámolóval történő egyezőség biztosítása, a központi költségvetési támogatások. 
Mivel észrevétel, hozzászólás nem volt – javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az előirányzat-módosítással 
kapcsolatban előterjesztett határozati javaslatban foglaltakkal  értsenek egyet. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2013. (IV. 30.) B. Önk. sz. határozata 

 
Iszkaszentgyörgy – Bakonykúti Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének előirányzat módosításáról 

 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Iszkaszentgyörgy – Bakonykúti Községek 
Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének előirányzat módosítását, a csatolt mellékletnek 
megfelelően 
 
 

- 37.549 e Ft bevételi előirányzattal, valamint 
- 37.549 e Ft kiadási előirányzattal 

 
 
 
tudomásul vette és elfogadta. 
 
 
 
Marics József polgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Körjegyzőség 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztetteknek megfelelően fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2013. (IV. 30.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

Iszkaszentgyörgy – Bakonykúti Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

Bakonykúti  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Áht. 82. §-a szerint – tájékozódott 
a Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásának helyzetéről. 
Az előterjesztést és annak mellékleteiben foglaltakat – 2012. december 31-i állapotnak 
megfelelően: 
 

- 37.549 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal, valamint 
- 27.611 e Ft bevételi és 28.257 e Ft kiadási teljesítéssel 

 
tudomásul vette és elfogadta. 
 

 
 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról – a polgármester 
előterjesztésében 
 
a.) 
Marics József polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést valamennyi 
képviselő már korábban megkapta. Röviden ismertette az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló rendelet-tervezet szöveges indokolását. 
Mivel hozzászólás nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag –  ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta. 
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2013. évi (V. 02.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
a 1/2012. (II.20.)önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
b.) 
Marics József polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló rendelet-tervezetet valamennyi képviselő megkapta. Ismertette a bevételi és kiadási főösszeget és a 
pénzmaradvány összegét. 
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 Képviselő-testületének 
4/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete 

 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 

( A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

 
4./ Javaslat a logopédiai ellátás és nevelési tanácsadás, mint közoktatási szakszolgálati feladatok 
ellátása tárgyában kötött megállapodás megszűntetésére – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
megvitatta a logopédiai ellátás és nevelési tanácsadás ellátására kötött megállapodás közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére vonatkozó javaslatot, miután Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése döntött arról, hogy a logopédiai ellátás és nevelési tanácsadás, mint közoktatási szakszolgálati 
feladatok ellátása tárgyában kötött megállapodást közös megegyezéssel 2013. január 1. napjával megszüntette, 
tekintettel arra, hogy a pedagógiai szakszolgálatok 2013. január 1. napjától állami fenntartásba kerültek és a 
fenntartói feladatok ellátására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ került kijelölésre. A Társulás tulajdonát 
képezte 2 db Opel Corsa típusú személygépkocsi és 1 db Xerox Energy típusú másológép, melyek tekintetében 
két javaslat került napirendre: az egyik az, hogy kerüljenek értékesítésre, vagy pedig kerüljön át ingyenes 
használatba. Elmondta, hogy az a változat került elfogadásra, hogy átadásra kerüljenek ingyenes használatra. 
Javasolta a Képviselő-testületnek az eszközök ingyenes használatba történő átadását. 
 
A Képviselő-testület a megállapodás megszűntetése ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2013. (IV. 30.) B. Önk. sz. határozata 

 
 
Bakonykúti  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a logopédiai ellátás és nevelési tanácsadás ellátására kötött megállapodás közös megegyezéssel 
történő megszűntetésére vonatkozó javaslatot, mely alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
 A képviselő-testület a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsával, Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával a logopédiai ellátás és nevelési tanácsadás, mint közoktatási 
szakszolgálati feladatok ellátása tárgyában 2006. márciusban kötött és 2008. novemberében 
módosított megállapodást 2013. január 1. napjával közös megegyezéssel megszűnteti, tekintettel 
arra, hogy a pedagógiai szakszolgálatok 2013. január 1. napjától állami fenntartásba kerültek, és a 
fenntartói feladatok ellátására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ került kijelölésre. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megállapodásról megszűntetéséről szóló, a 
határozat  mellékletét képező megállapodás aláírására. 
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5./ Javaslat a 2012. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről – a jegyző előterjesztésében  
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztést valamennyi képviselő 
megkapta. Átadta a szót Parajdi Cecília jegyzőnek. 
 
Parajdi Cecília jegyző elmondta, hogy 2012. évben még a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 
keretében történt Bakonykúti pénzügyi gazdálkodásának, költségvetésének belső ellenőrzése.  Az ellenőrizendő 
időszak 2011. január 1-től 2011. december 31-ig, illetve a helyszíni ellenőrzés idején tapasztalható helyzetre is 
kiterjedt. A helyszíni ellenőrzés időtartama 2012. május 29-től 2012. június 1-ig, az ellenőrzés témája a vagyon és 
eszközgazdálkodás vizsgálata és a 2011. évi belső ellenőrzés utóellenőrzése volt. Röviden ismertette az 
ellenőrzésről készült összegzést. A feltárt hiányosságok korrigálásának határidejét javasolta 2013. október 31. 
napjában meghatározni. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2013. (IV. 30.) B. Önk. sz. határozata 

 
a 2013. évi belső ellenőrzésről 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a 2012. évi belső 
ellenőrzésről szóló tájékoztatót. 
A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglalt feladatok ellátásáról, 
a hibák kijavításáról, hiányosságok pótlásáról 2013. október 31. napjáig gondoskodjon. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2013. október 31. 
 
 
 
6./ Tájékoztató a polgármesternek az előző ülés óta végzett munkájáról, főbb intézkedésekről, 
eseményekről – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester tájékoztatást adott az előző ülés óta végzett munkájáról, főbb tevékenységéről. (A 
polgármesteri tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
A Képviselő-testület a polgármesternek az előző ülés óta végzett munkájáról, főbb intézkedésekről, eseményekről 
szóló tájékoztatóját 4 igen szavazattal – egyhangúlag – határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
 
7./ Egyebek. 
 
a.) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására  - a 
jegyző előterjesztésében 
 

Marics József polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést valamennyi 
képviselő megkapta. Átadta a szót Parajdi Cecília jegyzőnek. 

Parajdi Cecília jegyző elmondta, hogy két dolog miatt szükséges az Alapító Okirat módosítása egyrészt, hogy a 
Közös Önkormányzati Hivatal lesz az önkormányzati társulásnak a munkaszervezete és ez jelenleg nem szerepel 
az Alapító Okiratban. A további módosítás a két óvoda (Vackor Óvoda Iszkaszentgyörgy, Csivitelő Óvoda Csór) 
miatt válik szükségessé, mert a Magyar Államkincstár nem fogadja már el úgy az óvodák nevét, hogy Vackor 
Óvoda, illetve Csivitelő Óvoda, tekintettel a „ nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 123-127. §-aiban foglalt szabályokra. Az 
óvoda elnevezése csak a település nevével kezdődhet, mint „Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda” és „Csóri Csivitelő 
Óvoda”. 

 
A Képviselő-testület az óvodai névváltozás ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2013. (IV. 30.) B. Önk. sz. határozata 

A Vackor óvoda névváltozásáról 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyetért azzal, hogy Iszkaszentgyörgy 
Község Önkormányzatával közös intézményi társulásban működtetett Vackor Óvoda elnevezése 
2013. július 1. napjától 

„Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda „ elnevezésre módosuljon. 

 
A Képviselő-testület a hivatali alapító okirat módosítása ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2013. (IV. 30.) B. Önk. sz. határozata 

Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Alapító Okiratának módosításáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Iszkaszentgyörgyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, melynek alapján az 
alábbi döntést hozza: 
 

I. 
 

A Képviselőtestület az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát módosító okirat tartalmát 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

ISZKASZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Iszkaszentgyörgyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-
testülete és Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratát 2013. július 1.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 4. pontja címében a „jelen” szó helyébe az „Az” lép, valamint kiegészül az alábbi 

bekezdéssel: 
 

„Az Alapító Okirat I. számú módosításáról és a módosítással egységes szerkezetbe foglalásáról rendelkező 
határozatok száma:: 
 

4.4. Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
…/2013. (…..) számú határozata 

 
4.5. Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

.../2013. (...) számú határozata 
 
4.6. Csór Község Önkormányzat Képviselőtestülete .../2013. (…) 

számú határozata.” 
 

2. Az Alapító Okirat 10. pontja kiegészül az alábbi 10.2.3. ponttal: 
 

„Iszkaszentgyörgy- Csór Szociális Alapszolgáltatási Intézmény  
( 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi Ferenc utca 2. sz.)” 
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3.  Az Alapító Okirat 10.2.1. pontjában a Vackor Óvoda elnevezése „Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda” változik, a 
10.2.2. pontban a Csivitelő Óvoda elnevezése „Csóri Csivitelő Óvoda” megnevezésre módosul. 

 
II. 

 
A Képviselőtestület az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az I. pont szerinti 
módosítással az l. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására. 
 

III. 
 

A Képviselőtestület felkéri Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati 
Hivatal Alapító Okiratának módosítását, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - 
részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a 
módosítások bejegyzését. 
 
Felelős:  Marics József polgármester 
Határidő:  2013. június 30. 
 
 
b.) Javaslat utcabútorok festésére 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy az utcabútorok festésére három árajánlat érkezett, amelyek közül 
Huszár Tibor ajánlatát javasolta elfogadásra. Elmondta, hogy az olcsóbb ajánlat csak egyrétegű festést tartalmaz, 
ezért az önkormányzat számára kedvezőbb, ha 33.900,-Ft-al többet fizet és kétrétegű festék került az 
utcabútorokra. Elmondta, hogy a 2013. évi költségvetésben a munkálatok elvégzésére a fedezet biztosítva van. 
Javasolta a Képviselő-testületnek az ajánlat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2013. (IV. 30.) B. Önk. sz. határozata 

 
utcabútorok festéséről 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település közterületi bútorainak, 
szobrainak, valamint a játszótéri eszközök festésére beérkezett árajánlatok közül Huszár Tibor 
vállalkozó árajánlatát fogadta el, az árajánlatban foglalt feltételekkel, 362.520.-Ft munkadíj és 
388.440.-Ft anyagköltséggel. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés határozat szerinti 
feltételekkel történő aláírására. 
 

 
 

c.) Javaslat  kőműves munkákra 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a képviselőkkel január hónapban végigjárta a falut és 
megnézték, hogy melyek azok a  munkák, amelyeket a nyár folyamán el kell végezni. A vízmű épület felújításával 
kapcsolatban még tovább kell egyeztetni a DRV-vel, ezért ez ügyben az ülésen nem tud dönteni a Képviselő-
testület. A többi munkákra (vízelvezető árkok javítása, fugázása a Polgármesteri Hivatalnál, a játszótér mellett és 
az Ady E. utcában, valamint járda javítás, út kátyúzás a Szabadság utcában.) beérkezett ajánlatok közül a 
kedvezőbbet, Meiszter Attila helyi vállalkozó árajánlatát javasolta elfogadni. Elmondta, hogy a munkák 
elvégzésének költsége a 2013. évi költségvetésben biztosítva van. 
Javasolta az árajánlat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal –1nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2013. (IV. 30.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

kőműves munkák elvégzéséről 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületi javítási munkák elvégzésére 
beérkezett árajánlatok közül  Meiszter Attila vállalkozó árajánlatát fogadta el, az árajánlatban 
foglalt feltételekkel, 198.000.-Ft munkadíj és 203.280.-Ft anyagköltséggel. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés határozat szerinti 
feltételekkel történő aláírására. 
 

 
 
d.) Szaller István kérelme utcafronti kő kerítéshez kapcsolódó közterületi járda felújítása ügyében 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy Szaller István Bakonykúti, Szabadság u. 1. sz. alatti lakos jelezte, 
hogy az utcafronti kő kerítését fel kívánja újítani, de az  előtte lévő járdaszakasz is felújításra szorulna. Kérte, 
hogy az önkormányzat végezze el a munkát, vagy legalább valamilyen segítséget adjon hozzá és ő elvégzi ezt a 
munkát. 
Elmondta, hogy kőművessel felmérette és 9 q cement szükséges a felújításhoz, melynek költsége kb. 30.000,-Ft.  
Javasolta, hogy ennyivel járuljon hozzá az önkormányzat a munka elvégzéséhez. Hozzáfűzte, hogy ahol indokolt 
és ahol a lakó kéri másnál is tudja biztosítani az önkormányzat. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2013. (IV. 30.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

Szabadság u. 1. sz. alatti ingatlan előtti utcafronti kő kerítés felújításához kapcsolódó járdafelújítás ügyében 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykúti Szabadság utca 1. szám alatti 
ingatlan előtti közterületi járdafelújításához 30.000.-Ft anyagköltséggel hozzájárul azzal a 
feltétellel, hogy az érintett ingatlan tulajdonosa vállalja az ingatlana előtti járdaszakasz felútítási 
munkálatainak elvégzését. 

 
 
 
 

e.) Javaslat főzőverseny és családi nap megrendezésére 
 
 
Marics József polgármester  javasolta, hogy a főzőverseny és családi nap május 25-én (szombaton) az eddig 
megszokott formában kerüljön megrendezésre. 
Elmondta, hogy a rendezvény költsége nettó 130.000,-Ft (az összeg a 2013. évi költségvetésben az „egyéb 
üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások”  fejezetben a „Főzőverseny, családi nap, falunap, nyugdíjas karácsony, 
rendezvényekre műsor” címszó alatt tervezve van). 
A tervezett összegből javasolta biztosítani: műanyag tányérok és evőeszközök, kenyér, játékos programok a 
gyerekeknek, érmek. 
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 Képviselő-testületének 
24/2013. (IV. 30.) B. Önk. sz. határozata 

 
főzőverseny és családi nap megrendezéséről 

 
 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2013. május 25-én 
megrendezésre kerülő főzőverseny és családi nap programjaihoz a polgármester a 2013. évi 
költségvetésben biztosított 130.000,-Ft keret terhére gyermekműsort és egyéb szükséges 
kellékeket megrendeljen, illetve beszerezzen. 
 

 
 

f.) Javaslat a Mentők a Mentőkért Alapítvány támogatására 
 

Marics József polgármester  elmondta, hogy a Mentők a Mentőkért Alapítvány (8060 Mór, Kórház u. 23.) 
támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben az éves feladataik megvalósításához kérnek 
anyagi támogatást. 
Javasolta a Képviselő-testületnek az Alapítvány 25.000,-Ft-al való támogatását. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2013. (IV. 30.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

a Mentők a Mentőkért Alapítvány 2013. évi támogatásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mentők a Mentőkért Mór és Térsége 
Alapítvány részére 25.000,-Ft támogatást nyújt a 2013. évi költségvetése terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés fentiek szerinti  
aláírására. 
 
 
 
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                      jegyző 


