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Készült:  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános  testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
Szalmási Tamás Ferencné  alpolgármester 
Varga Sándor    képviselő  
Takács János   képviselő 
Kaufman Jenőné   képviselő 

 
Tanácskozási joggal:  
   

Parajdi Cecília   jegyző 
 
Marics József  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő jelen van, 
tájékoztatást adott továbbá arról, hogy az ülésről hangfelvétel készül.  Tájékoztatta a 
képviselő-testületet, hogy az előzetesen kiküldött napirendben változtatást javasol, 
mely szerint vegyék le a napirendről a Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítását, viszont javasolta új napirendi pontként felvenni a belső 
ellenőrzéssel kapcsolatos előterjesztést, valamint a képviselői, bizottság elnöki és 
bizottsági tagi tiszteletdíj és természetbeni juttatásokról szóló rendelet tervezet 
napirendre tűzését. Mindkét előterjesztés kiküldésre került a képviselőknek. 
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek az 
elhangzott javaslat szerinti napirend elfogadását. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendi javaslatáról 5  igen szavazattal – egyhangúlag 
-  a következő határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
110/2014 (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
az ülés napirendjének elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete a 2014. november 25-i 
rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak s zerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat a Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítására – a polgármester előterjesztésében 
 
 
2./ Javaslat a képviselői, bizottság elnöki és bizottsági tagi tiszteletdíj és 
természetbeni juttatásokról szóló rendelet elfogadására – a polgármester 
előterjesztésében 
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3./ Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról – a 
polgármester előterjesztésében 
 
4./ Javaslat a Bakonykúti Községi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervére 
– a jegyző előterjesztésében 
 
5./ Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési 
kötelezettség teljesítésének helyzetéről, a kintlévőségek behajtása érdekében tett 
intézkedésekről- a jegyző előterjesztésében 
 
6./ Javaslat az önkormányzat képviselő-testülete 2015. évi munkatervére  – a 
polgármester előterjesztésében 
 
7./ Javaslat a teljesítménykövetelményekkel összefüggő célok meghatározására – a 
jegyző előterjesztésében 
 
8./ Javaslat a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésének előkészítésére 
– a polgármester előterjesztésében 
 
9./ Javaslat a település téli hóeltakarítási munkáira vállalkozási szerződés kötésére – 
a polgármester előterjesztésében 
 
10./  Javaslat a Forrás u. 5. szám alatti, 219/1 hrsz-u ingatlan beépítési kötelezettség 
meghosszabbítására – a polgármester előterjesztésében    
 
11./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Tanácstag delegálására – a polgármester előterjesztésében 
 
12./ Tájékoztatás az előző időszakban történt eseményekről, intézkedésekről – a 
polgármester előterjesztésében 
 
13./ Egyebek 
 

------------------------ 
 
1./ Javaslat a Bakonykúti Községi Önkormányzat Képv iselő-testületének 
szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 9/2013. (XII.20.) sz. ö nkormányzati 
rendelet módosítására  – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendeletet a jegyző asszony átdolgozta a törvényi 
kötelezettségnek és a képviselő-testület javaslatainak megfelelően. Elmondta, hogy 
az egyik változás szerint az előterjesztések az előterjesztések kiküldése nem az ülés 
előtt 5 nappal, hanem 3 nappal történik. Erre azért volt szükség, mert gyakran nem 
tudtuk tartani az öt napos határidőt és így sértettük az SZMSZ-t. Ígéretet tett arra, 
hogy a változtatás ellenére a jövőben is törekedni fog arra, hogy a képviselőknek 
minél több ideje legyen az előterjesztéseket áttanulmányozni.   
 
A Képviselő-testület a napirendről 5  igen szavazattal – egyhangúlag a következő 
rendeletet alkotta : 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
 
 

11/2014.(XII.10.) önkormányzati rendelete  
 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
( rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

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

 
2./ Javaslat a képvisel ői, bizottság elnöki és bizottsági tagi tiszteletdíj  és 
természetbeni juttatásokról  szóló rendelet elfogadására – a polgármester 
előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Elmondta, hogy eddig sem tette lehetővé az önkormányzat költségvetése, hogy a 
képviselők vagy a bizottság tagjai tiszteletdíjat kapjanak, erre most sincs fedezet, 
ezért javasolta a napirendi pont elfogadását a kiküldöttek szerint.  
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
 

12/2014.(XII.10.) önkormányzati rendelete 
 
az önkormányzati képviselők , bizottsági elnök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és 

természetbeni juttatásairól 
 

( rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

------------------------ 
 
3./ Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi háromnegyed  éves gazdálkodásáról  
– a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Elmondta, hogy ennek a napirendnek a tárgyalása segíti az új képviselőket abban, 
hogy részletesen megismerjék az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét. Az 
elfogadott költségvetéshez képest jelentősen átalakult a költségvetés, mivel közel 
három millió Ft. nem tervezett bevétel keletkezett azzal az összeggel, amelyet azért 
kapott az önkormányzat, mivel nem volt érintve az adósság konszolidációban. Ennek 
felhasználása miatt a kiadási oldalon is jelentős túllépés keletkezett. Jelenleg 7.3 
millió Ft. van az önkormányzat számláján, de a vis maior támogatásnak csak az 
előlegét kaptuk meg.  
 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 
Elmondta, hogy áttekintette a könyvelést is és a jegyző asszonnyal, valamint a 
pénzügyes kollégákkal megbeszélte a tennivalókat. Javasolta a beszámoló 
elfogadását. 
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A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5  igen szavazattal – egyhangúlag a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
111/2014 (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
az Önkormányzat 2014. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete  megtárgyalta  az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyed  éves végrehajtását, 
amelyet az el őterjesztés szerint elfogad. 
 
 

------------------------ 
 
4./ Javaslat a Bakonykúti Községi Önkormányzat 2015 . évi bels ő ellenőrzési 
tervére  – a jegyző előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
 
Elmondta, hogy a belső ellenőrzési feladatot korábban a kistérség keretében látták 
el, de a tavalyi év óta ezt a feladatot önállóan oldják meg, külső személy, megbízás 
alapján végzi a belső ellenőri munkát. 
 
Parajdi Cecília jegyz ő 
A megbízott belső ellenőrrel részletesen megbeszélték a feladatot, javasolta a 
kiküldött előterjesztés szerint elfogadni a 2015. évi belső ellenőrzési tervet. 
 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 
A véleménye szerint a belső ellenőrzési terv tervezete jó, ő is javasolta elfogadni. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5  igen szavazattal – egyhangúlag a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
112/2014 (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
a 2015. évi belső ellenőrzési tervről 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete megtárgyalta a 2015. 
évre vonatkozó bels ő ellenőrzési terv javaslatot, amelyet az abban foglalt 
ellenőrzésekkel - a határozat melléklete szerint - elfoga d. 
 
 
 

------------------------ 
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5./ Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásá ról, a helyi adófizetési 
kötelezettség teljesítésének helyzetér ől, a kintlév őségek behajtása érdekében 
tett intézkedésekr ől- a jegyző előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Elmondta, hogy a korábbi években az önkormányzatnak jelentős kintlévősége volt 
adótartozások miatt, ami jelen időszakra, minimálisra csökkent. A tervezett 
adóbevétel összege szinte teljes mértékben befolyt, a többlet az előző időszak 
behajtásából adódik.  
 
Takács János képvisel ő 
Megdöbbentő számára, hogy 37 társaság fizet adót a településen, és az adóbevétel 
mégis nagyon elenyésző. 
 
Marics József polgármester 
Válaszában elmondta, hogy ez azért van így, mivel egyrészt jellemzően 
kisvállalkozások vannak a településre bejelentve, másrészt pedig a nagy cégek, 
telekommunikációs cégek, az E-on stb. csak a településen nyújtott szolgáltatásuk 
arányában fizetnek iparűzési adót, ami az alacsony lakosságszám miatt igen csekély 
bevételt eredményez. 
Elmondta továbbá, hogy sem új adó kivetését, sem pedig a jelenlegi adók emelését 
nem tartja szükségesnek. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5  igen szavazattal – egyhangúlag a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
113/2014 (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési kötelezettség teljesítésének 

helyzetéről, a kintlévőségek behajtása érdekében tett intézkedésekről 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a  helyi adófizetési 
kötelezettség teljesítésének helyzetér ől, a kintlév őségek behajtása érdekében 
tett intézkedésekr ől szóló beszámolót az el őterjesztés szerint. 
 
 

------------------------ 
 
 
6./ Javaslat az önkormányzat képvisel ő-testülete 2015. évi munkatervére   – a 
polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
A képviselő-testület 2015. évi munkatervét jegyzőasszony előkészítette, melyben 
annyi változást szeretne, hogy a polgármesteri beszámoló minden hónapban 
kerüljön majd be a napirendek közé, és a helyi adók felülvizsgálatát pedig hozzák 
előre október hónapra, mivel ha változtatni akar a képviselő-testület, akkor november 
30-ig meg kell hozni az erre vonatkozó döntést. 
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A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5  igen szavazattal – egyhangúlag a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
114/2014 (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
az önkormányzat képviselő-testülete 2015. évi munkaterve ügyében 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete megtárgyalta és a 

határozat melléklete szerint elfogadta az önkormány zat 2015. évi munkatervét.  
 
 

------------------------ 
 
7./ Javaslat a teljesítménykövetelményekkel összefü ggő célok 
meghatározására  – a jegyző előterjesztésében 
 
Parajdi Cecília jegyz ő 
Elmondta, hogy minden évben elvégzett munkájuk, teljesítményük alapján értékelik a 
kollégákat, mellyel ösztönözni kívánják a felelősségteljes munkavégzésre. A 
teljesítményértékeléshez 2015. évre vonatkozóan meg kell határozni a kiemelt 
célokat. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5  igen szavazattal – egyhangúlag a 
következő határozatot hozta: 
 
 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

115/2014 (XI.25.) önkormányzati határozata 
 

a teljesítménykövetelményekkel összefüggő célok meghatározására 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete – a Kttv. 130. §-a 
alapján eljárva – az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkorm ányzati Hivatal 
állományában lév ő köztisztvisel ők 2015. évi teljesítményértékelésének alapját 
képező kiemelt célokat a következ őkben határozza meg:  

1. Alapvet ő célkit űzés a település jöv őképének és a helyi lakosság 
életkörülményeinek tudatos alakítása, valamint ehhe z a források, 
eszközök és lehet őségek felmérése.  

2.        A testületi ülések, az aktuális rendeleti szabályoz ások és határozati 
döntések tervezeteinek jogszer ű előkészítése, az eldöntésre váró 
kérdésekben a testületek széles kör ű informálása, a szükséges 
egyeztetések, véleményeztetések lefolytatása, valam int ehhez 
kapcsolódóan az érintett civil szervezetek vélemény ének kikérése.  

3.        Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal honla pján hiteles, 
naprakész információk megjelentetése.  
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4.        Az ügyfelek el őzékeny és kulturált kiszolgálása, a lakosság 
ügyeinek, határid őn belüli, minél gyorsabb, célszer ű és jogszer ű 
intézése, a helyi közigazgatás területén a szolgált ató és polgárbarát 
igazgatási jelleg er ősítése.  

5.        A megel őző ügyintézés, a helyszíni, feltáró, ellen őrző, felderít ő munka 
előtérbe helyezése, különösen a szociálpolitika, a gye rmek- és 
családvédelem, a rászorultakról való gondoskodáster én.  

6.     A meghozott döntések és intézkedések határid őben való végrehajtása, 
az előírt jogok és kötelezettségek döntésnek megfelel ő érvényre 
juttatása.  

7.     Az önkormányzatiság anyagi hátterének er ősítése és ehhez a 
bevételnövelés lehet őségeinek kihasználása, az önkormányzati 
alapfeladat-ellátás költségtakarékos, biztonságos m űködtetésének 
igénye mellett a különböz ő forrásokból igényelhet ő működési és 
fejlesztési célú, kiemelten az Európai Uniós támoga tások 
megpályázása, illetve a pályázatok színvonalas el őkészítése, az elnyert 
támogatások szabályszer ű felhasználásának és elszámolásának 
elősegítése.  

8.     A helyi önkormányzat és intézményei biztonságos 
működőképességének folyamatos fenntartása, ennek érdekébe n a 
szigorú szükséglet szintjén az ésszer ű takarékos gazdálkodás 
követelményeinek betartása, a jóváhagyott költségve tésnek megfelel ő 
hatékony pénzfelhasználás biztosítása.  

9.     Az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálko dás 
megvalósítása.  

10.     Az intézményekkel kapcsolatos hivatali koordinatív szervező és 
ellenőrző munka jogszabályi követelményeknek megfelel ő, hatékony 
ellátása.  

11.     Az önkormányzat és intézményei éves költségvetéséne k tervszerinti 
végrehajtása, a 2015. évi költségvetési javaslat, g azdasági program és 
költségvetés tervezetének megalapozott és körülteki ntő összeállítása. 

 
     12.     A kintlév őségek behajtására a szükséges intézkedések megtétel e. 
 

13. A közös hivatal min őségirányítási rendszerének szabályszer ű 
működtetése. 

 
     14.   Az esetlegesen kit űzésre kerül ő választás (ok), népszavazás 

lebonyolításának, a közös hivatal ezzel kapcsolatos  feladatainak jól 
szervezett, szakszer ű végrehajtása. 

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

 
 
 
 



 8 
 
8./ Javaslat a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendsze r működtetésének 
előkészítésére –  a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Elmondta a települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok 
kötelező feladata. Az elmúlt években erre a feladatra biztosított központi 
finanszírozás olyan alacsony összegű volt, hogy nem tudott a település eleget tenni 
ennek a törvényi kötelezettségnek. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a  
Vörösmarty Mihály Könyvtár vezetője megkereste és ajánlatot tett a KSZR-hez 
történő csatlakozásra, de 2015.évre, az idő rövidsége és a még nem jóváhagyott 
költségvetési törvény miatt nem tudtak megállapodni. Abban állapodtak meg az 
Igazgató Asszonnyal, hogy a javaslatot képviselő-testületi ülésen megtárgyalják és 
miután ismertté válik az önkormányzat számára a feladat finanszírozásának 
összege, megvizsgálják, hogy tudják-e vállalni a KSZR működtetését.  
 
Varga Sándor képvisel ő: 
Véleménye szerint a mai világban már mindenhol szükséges a könyvtár, és ha meg 
lenne hirdetve sokan hoznának be régi könyveket is. 
 
Kaufman Jen ő Antalné képvisel ő: 
Korábban már működött könyvtár Bakonykútiban, de mivel nem volt rá igény 
megszűnt. Szerinte most ismét lenne rá igény és a falu lakosait is jobban 
összehozná. 
 
Marics József polgármester: 
Kiegészítésként elmondta, hogy a könyvtárosnak az önkormányzat lenne a 
munkáltatója, de a szakmai felügyelet a Vörösmarty Könyvtár látná el. A Vörösmarty 
könyvtár vállalná, hogy kiszállít a helyi könyvtárba olyan könyveket, amelyekre igény 
van. Az Igazgató Asszony vállalta, hogy testületi ülésen részletes tájékoztatást ad a 
képviselőknek a KSZR működéséről. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5  igen szavazattal – egyhangúlag a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
116/2014 (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésének előkészítése ügyében 

 
1. Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete a 2015. évi 

költségvetésének ismeretében megvizsgálja annak leh etőségét, hogy a 
Vörösmarty Mihály Könyvtárral közösen m űködtesse a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszert (KSZR) Bakonykútiban.   

 
2. A Képvisel ő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vör ösmarty 

Mihály Könyvtár igazgatójával további el őkészítő tárgyalásokat 
folytasson. 

  
Határid ő: 2015. június 30. 
Felelős: polgármester, jegyz ő  
 

------------------------ 
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9./ Javaslat a település téli hóeltakarítási munkái ra vállalkozási szerz ődés 
kötésére  – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Elmondta, hogy árajánlatot csak az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft. adott, ők az 
elmúlt évben is megelégedésre végezték ezt a munkát. Távolabbi vállalkozótól nem 
is lett volna értelme ajánlatot kérni, mivel a távolság egyrészt a költségeket emelné, 
másrészt jelentős havazás esetén az idejutás is nehézkes.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5  igen szavazattal – egyhangúlag a 
következő határozatot hozta: 
 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

117/2014 (XI.25.) önkormányzati határozata 
 

A téli hóeltakarítási munkákra szóló vállalkozói szerződés ügyében 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete a téli hóeltakarítási 
munkákra az Isztiméri Bakony Mez őgazdasági Kft-vel  - a határozat melléklete 
szerinti  - vállalkozói szerz ődést köt és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

------------------------ 
 
10./  Javaslat a Forrás u. 5. szám alatti, 219/1 hr sz-u ingatlan beépítési 
kötelezettség meghosszabbítására  – a polgármester előterjesztésében    
 
Marics József polgármester 
Elmondta, hogy Suralikné Balikó Vera kereste meg az önkormányzatot az általa 
megvásárolt bakonykúti 219/1 hrsz-ú ingatlan beépítési kötelezettség határidejének 
meghosszabbítása iránti kérelemmel. Javasolta, hogy támogassa a képviselő-testület 
a kérelmet és egy évvel hosszabbítsa meg a beépítési kötelezettség határidejét. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5  igen szavazattal – egyhangúlag a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
118/2014 (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
a 219/1 hrsz-ú ingatlan beépítési kötelezettsége ügyében 

 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Suralikné Balikó Vera 
tulajdonában lév ő Bakonykúti 219/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében – a tulajdonos 
kérelme alapján – az ingatlanra bejegyzett beépítés i kötelezettség határidejét 
2015. november 30. napjáig meghosszabbítja. 
A képvisel ő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat ban foglalt 
feltételekkel a szerz ődés-módosítás aláírására. 
 

------------------------ 
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11./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Hul ladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Tanácstag delegálására –  a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József képvisel ő: 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban az önkormányzat képviseletét 
nem automatikusan a polgármester látja el, hanem a képviselő-testület által delegált 
személy. Mivel eddig is a polgármester képviselte az önkormányzatot, javasolta, 
hogy ez továbbra is maradjon így, de akadályoztatása esetén helyettesítésre van 
szükség, amelyre az alpolgármestert javasolta. 
  
Marics József polgármester és Szalmási Tamás Ferenc né alpolgármester: 
Érintettséget jelentettek be. 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Marics József  
személyes érintettsége ügyében a következő határozatot hozta: 

 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
119/2014. (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
Marics József személyes érintettsége ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Marics József 
polgármester – személyes érintettsége miatt – a Köz ép-Duna Vidéke 
Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulá si Tanácstag 
delegálásáról szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 
 

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

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Szalmási Tamás 
Ferencné  személyes érintettsége ügyében a következő határozatot hozta: 

 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
120/2014. (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
Szalmási Tamás Ferencné  személyes érintettsége ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Szalmási Tamás 
Ferencné   alpolgármester – személyes érintettsége miatt – a K özép-Duna 
Vidéke Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácstag 
delegálásáról szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 
 

------------------------ 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5  igen szavazattal – egyhangúlag a 
következő határozatot hozta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
121/2014 (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
a Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Tanácstag delegálása ügyében 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás T ársulási Tanácsban való 
önkormányzati képviseletre Marics József polgármest ert delegálja. 
 
 A polgármester akadályoztatása esetén Szalmási Tam ás Ferencné 
alpolgármester képviseli a Tanácsban Bakonykúti Köz ség Önkormányzatát. 
 

------------------------ 
 
12./ Tájékoztatás az el őző időszakban történt eseményekr ől, intézkedésekr ől – 
a polgármester előterjesztésében 
( A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Takács János képvisel ő 
A KDV Hulladékgazdálkodási Társulás ülésével kapcsolatban kérdezte, hogy épül-e 
Várpalotán hulladékégető? 
 
Marics József polgármester 
Válaszában elmondta, hogy Várpalota kilépett a KDV Társulásból, így valószínűleg 
ott már nem épül hulladékégető. A KDV-nek viszont szüksége lenne egy égetőre, 
annak érdekében, hogy a lerakott hulladék mennyisége, így a lerakási illeték 
csökkenthető legyen. Ez a rezsicsökkentés fenntarthatósága miatt is fontos. Arról, 
hogy lesz-e hulladékégető és hol, a Kormány fog dönteni.  
 
 
Varga Sándor képvisel ő: 
Érdeklődött, hogy nem lenne e célszerű kamerákat elhelyezni a településen, és 
mennyibe kerülne. 
 
Marics József polgármester: 
Az önkormányzat adott már be pályázatot, kamera létesítésére, de sajnos nem 
kapott támogatást, 1,4 millió forint lenne a megvalósítása a kamerák elhelyezésének. 
Új pályázatot nem kell beadni, ha lesz pénz a beadott pályázatunk alapján kaphatunk 
támogatást. Célszerű ezért várni, szerencsére a bűnügyi helyzetünk sem olyan 
rossz, hogy sürgősen intézkedni kellene.   
 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5  igen szavazattal – egyhangúlag a 
következő határozatot hozta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
122/2014 (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
Polgármesteri tájékoztató ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete  a polgármesternek az 
előző ülés óta végzett munkájáról, f őbb eseményekr ől szóló tájékoztatóját 
elfogadta.  

------------------------ 
13./ Egyebek 
 
Nyugdíjasok karácsonya: 
 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy az idei évben is tervezték a nyugdíjasok karácsonyi ünnepségét, az 
alkalomhoz illő műsort a Motívum Kulturális Egyesület zenészei adnák, és az idei 
évben is kapnának egy kis csomagot a nyugdíjasok. 
 
Takács János képvisel ő: 
Több mindenre gondoltak az idei évben,  nagyon aktív volt a lakosság a közös 
karácsonyi díszek készítésekor is, de hagyományos, megszokott rendezvényt is meg 
kell tartani  
 
Varga Sándor képvisel ő: 
Ő is egyetért a rendezvénnyel, de javasolja, hogy a falu teljes lakossága kerüljön 
meghívásra.  
 
Marics József polgármester: 
Válaszában elmondta, hogy sajnos erre nem lát lehetőséget, mivel 41 fő nyugdíjas 
van a településen és terem befogadása max. 50 főre alkalmas.   
 
Kaufman Jen ő Antalné képvisel ő: 
Az idős emberek már várják, véleménye szerint legyen idén is. 
 
Marics József polgármester: 
Javasolta a megszervezését, a műsor költsége 60 000 Ft, vendéglátásra 30 000 Ft, 
ajándékra pedig fejenként 3500 Ft-ot. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5  igen szavazattal – egyhangúlag a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
123/2014 (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
nyugdíjasok karácsonya ünnepség költségfedezetéről 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete –a december 19-én 
megrendezésre kerül ő Nyugdíjas karácsony költségeihez az ünnepi m űsorra  
 
60.000.-Ft, vendéglátásra 30.000.-Ft, az id ősek ajándékozására 3500.-Ft/f ő 
összeg ű  fedezetet biztosít az önkormányzat 2014. évi költ ségvetése általános 
tartalék terhére. 
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A képvisel ő-testület felkéri a polgármestert és a jegyz őt, hogy a költségvetési 
átcsoportosítási javaslat összeállításánál és beter jesztésénél fentieket vegye 
figyelembe. 
 
Felelős:polgármester, jegyz ő 
Határid ő: a költségvetési átcsoportosítási javaslat el őkészítése alkalmával 
 
 

------------------------ 
 
Nyomtató beszerzése az orvosi rendel őbe: 
 
Marics József polgármester 
Elmondta, hogy a háziorvos jelezte, hogy a vény- nyomtató nagyon elavult, lassú. Az 
informatikai eszközök karbantartására szerződésben álló vállalkozó javaslata Kyocera 
nyomtató, egyik változat 41.500 Ft.+ÁFA, a másik 35.900 Ft.+ÁFA. Javasolta az 
alacsonyabb árú nyomtató beszerzését. 
 
Takács János képvisel ő 
 A monitor is nagyon rossz állapotban van javasolta, hogy az is legyen kicserélve. 
 
Marics József polgármester 
Egyetértett a javaslattal, és javasolta, hogy 100.000 Ft.-t biztosítson a képviselő-
testület a monitor és nyomtató beszerzésére. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5  igen szavazattal – egyhangúlag a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
124/2014 (XI.25.) önkormányzati határozata 

 
a nyomtató beszerzése ügyében az orvosi rendelőbe 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete az orvosi rendel ő 
elavult informatikai eszközeinek pótlására 100.000, - Ft-ot biztosít nyomtató és 
számítógép monitor beszerzésére az önkormányzat 201 4. évi költségvetése 
terhére. 

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


