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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
november 05-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                             jegyző 
 
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. 
Elmondta, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását a téli időjárási 
viszonyokra időben történő felkészülés, valamint a balesetveszélyes fa-szobor 
sürgős restaurálása és megfelelő rögzítése indokolta. 
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 2013/2014. évi hóeltakarítási szerződés megkötésére– a 
polgármester előterjesztésében 

 
2. Javaslat a faszobor restaurálására és áthelyezésére tett vállalkozói 

árajánlat elfogadására – a polgármester előterjesztésében 
 

3. Egyebek 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
 

1. Javaslat a 2013/2014. évi hóeltakarítási szerződés megkötésére– a 
polgármester előterjesztésében 

 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a téli hóeltakarítási feladatok 
elvégzésére az isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft.-től kért be ajánlatot. Az elmúlt 
évben is ők végezték ezt a munkát, az értesítést követően rövid időn belül mindig 
megkezdték a munkát. Helyben nincs számlaképes vállalkozó erre a feladatra, 
távolabbról pedig a költségek miatt nem is célszerű ajánlatot kérni. Az elmúlt évhez 
képest 600, illetve 700 forinttal emelkedett az óradíj, kb. egy óra alatt végeznek a 
hóeltakarítással a településen, tehát egy alkalommal fog ennyivel emelkedni a 
munkadíj.  Javasolta a mellékelten kiküldött szerződés elfogadását azzal a 
kiegészítéssel, hogy a számla kifizetésére 8 napos határidő kerüljön a 
megállapodásba. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében a polgármester által tett kiegészítéssel 3 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2013.(XI. 05.) B. Önk. sz. határozata 

 
A téli hóeltakarítási munkákra szóló vállalkozói szerződés ügyében 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli hóeltakarítási 
munkákra az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft-vel  - a határozat melléklete 
szerinti  - vállalkozói szerződést köt és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
 

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

2. Javaslat a fa-szobor restaurálására és áthelyezésére tett vállalkozói árajánlat 
elfogadására – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen 
már felhatalmazást kapott a testülettől arra, hogy megrendelje a balesetveszélyes fa-
szoborral kapcsolatos munkákat. Akkor még nem volt ismert a munka költsége, de a 
balesetveszély miatt indokolt volt a gyors intézkedés. Több lehetőséget megvizsgált, 
a legbiztonságosabb és anyagilag is kedvezőbb lehetőség az lenne, ha a vízmű 
gépház felújítását végző vállalkozó végezné el egyidejűleg ezt a munkát is. Az 
árajánlatot a testület tagjai megkapták, javasolta ennek elfogadását. 
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A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2013.(XI. 05.) B. Önk. sz. határozata 

 
A közterületi fa-szobor restaurálásáról és áthelyezéséről 

 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a balesetveszélyessé 
vált un. „Vízhordó lány” közterületi fa-szobor restaurálásával  járó munkák 
elvégzésével a PRO-Fid Kft-t bízza meg az általa tett nettó 196.740.-Ft vállalási 
árért. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 
aláírására. 
 

---------------------- 
3./ Egyebek: 
 
Marics József polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a vízmű 
gépház felújítása során a tartalék kút falazatának elbontása után szükségessé vált a 
Petőfi utca végén az út támfallal történő megtámasztása. Ez az eredeti költségekhez 
képest 226.000 Ft. többletköltséget fog jelenteni. Az árajánlatot a képviselők 
megkapták, javasolta elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2013.(XI. 05.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

A vízmű gépház felújításának pótmunkáiról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízmű gépház 
felújításával kapcsolatos pótmunkák elvégzésével egyetért és a 2013. évi 
költségvetése terhére 226.000.-Ft –ot biztosít a munkák elvégzésére. 
 

-------------------------- 
 
 
Marics József polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a vízmű 
gépház felújítása és az ahhoz kapcsolódó munkák kifizetése miatt a lekötött 
pénzeszközök egy részének felszabadítása válik szükségessé. Javasolta max. 
egymillió forint felszabadítását, ekkor is még kb. hatmillió forint lekötött pénze marad 
az önkormányzatnak.   
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A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2013.(XI. 05.) B. Önk. sz. határozata 

 
az értékpapír eladásról 

 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírból 1.000.000.-Ft értékű értékesítére 
kerüljön, a vételárnak az önkormányzat költségvetési számlájára utalásával. Az 
ügylet lebonyolításával  a képviselő-testület megbízza a polgármestert. 
 

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

Marics József polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Járási 
Munkaügyi Kirendeltség levele értelmében a téli közfoglalkoztatási programba 2 fő új 
közfoglalkoztatottat kellene bevonni Bakonykútiból, napi 8 órás munkavégzésre. 
Elmondta, hogy téli időszakban, amennyiben nincs hóesés, még egy fő hasznos 
foglalkoztatása is nehezen megoldható. A jelenleg a két közfoglalkoztatottal együtt 
összesen négy fő munkanélküli van a településen, ebből egy fő már elhelyezkedett. 
Egy fő a mai napon fog nyilatkozni, hogy elfogadja-e a közmunkát.  

 
Dr. Fülöp Gyula képviselő: információi szerint azt tervezik, hogy 420 milliárd 
forinttal tehermentesítik a még mindig adós önkormányzatokat. Kezdeményezi, hogy 
tessék a jól gazdálkodó önkormányzatokat is ugyan olyan mértékben támogatni, mint 
amilyen mértékben az eladósodott, rosszul gazdálkodó önkormányzatokat 
megsegítették! 
Kéri a polgármestert, hogy ezt a véleményét, ha a képviselő-testület is egyetért vele, 
képviselje minden fórumon. Miért Bakonykúti jól gazdálkodó polgárai fizessék meg 
Kaposvár tartozásait? 
 
Marics József polgármester válaszként elmondta, hogy ez idáig is azon a 
véleményen volt, hogy a felelősen gazdálkodó önkormányzatokat is valamilyen 
formában támogatni kellene. Eddig már több fórumon elmondta, illetve írásban is 
megküldte a Bakonykúti vízművel kapcsolatos támogatási igényét, amelyre még 
megoldási javaslat nem érkezett. 
 
Varga Jánosné bakonykúti lakos: elmondta, hogy az elmúlt időszakban történt 
több betörés miatt kérni kellene a rendőrkapitányt, hogy gyakrabban járőrözzenek a 
faluban, illetve a katonai úton Várpalota irányában és ellenőrizzék az arra járókat. 
 
Marics József polgármester:a felvetésre reagálva elmondta, hogy a honvédségi 
utat bárki használhatja, miután az közút. 
 
Varga Jánosné bakonykúti lakos: úgy gondolja, hogy sorozatos betörések vannak 
a faluban, az emberek rettegnek. 
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Dr. Fülöp Gyula képviselő: nem ért egyet azzal, hogy sorozatos betörések vannak. 
Volt az elmúlt időszakban 2 betörés, de az nem sorozatos és az emberek nem 
rettegnek. 
 
Parajdi Cecília jegyző: a felvetésre elmondta, hogy megkeresik a rendőrkapitányt 
és kérni fogják a fokozottabb, gyakoribb rendőri jelen létet a faluban. 
 
Varga Jánosné bakonykúti lakos: Javasolta a képviselő-testületnek, hogy 
készíttessen bölcsőt és azt 6-6 hónapra kaphassák meg a faluban élő családok, 
amikor baba születik, mert az az örömteli tapasztalat, hogy egyre több gyermek 
születik Bakonykútiban. Továbbá javasolta megfontolásra a falu közepén kenyérsütő 
helyet kialakítani. 

 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a képviselő-testület megfontolja a 
javaslatokat és – mivel több napirend nem volt - megköszönte az ülésen való 
részvételt, majd az ülést bezárta. 

 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
Marics József                      Parajdi Cecília 
polgármester              jegyző 
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