
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 19-én 
megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
Szalmási Tamás Ferencné  alpolgármester 
Takács János   képviselő 
Kaufmann Jenőné                   képviselő 

 
Igazoltan távol van: 
 

Varga Sándor   képviselő 
 
Tanácskozási joggal:  
   

Parajdi Cecília   jegyző 
 
Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 
ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van, elmondta, hogy 
Varga Sándor képviselő jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt 
venni. Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy az ülésről hangfelvétel készül.   
Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy 2015.01.05-ig  kell a 
csatlakozásról szóló határozatot megküldeni a vidékfejlesztési egyesületnek. 
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek az elhangzott 
javaslat szerinti napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület a napirend ügyében 5 igen szavazattal – egyhangúan – a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2014 (XII.19.) önkormányzati határozata 

 
az ülés napirendjének elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. december 19-i nyilvános 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

Napirendi pontok: 
 

1. Javaslat  a „ A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülethez való 
csatlakozásról – a polgármester előterjesztésében 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 
1./ Javaslat  a „ A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülethez való 
csatlakozásról – a polgármester előterjesztésében 
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Marics József polgármester 
Elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatta a 
képviselő-testületet arról, hogy a megye környékbeli, bakonyi és vértesi településeivel 
közösen létrehozott egyesület nem tud akciócsoportként működni, de a korábbi állásponttól 
eltérően lehetőség van arra, hogy az egyesületek a megyehatárokon is átnyúljanak. 
Bakonykúti így két lehetőség közül választhat, vagy visszamegy a „Sárvíz” akciócsoporthoz, 
vagy a környékbeli, szomszédos településekkel együtt csatlakozik a zirci székhelyű „A 
Bakonyért” egyesülethez. Javasolta a „A Bakonyért” egyesülethez való csatlakozást.  
 
 
A képviselő-testület a javaslatról 5 igen szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot 
hozta: 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
135/2014 (XII.19.) önkormányzati határozata 

 
 

a „ A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülethez való csatlakozásról 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy Bakonykúti Község 
Önkormányzata az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület 
(továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát megismerte, az Egyesület küldetésével és 
célkitűzéseivel egyetért, az Egyesület Alapszabályát és a közgyűlés határozatait magára nézve 
kötelezőnek fogadja el, vállalja az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő 
közreműködést, ezért tagként csatlakozni kíván az Egyesülethez.  
A képviselő-testület vállalja, hogy a tagsággal járó éves tagdíj összegét, évi 30.000 Ft/év az 
Egyesület bankszámlájára befizeti.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyesületben az Önkormányzatot 
képviselje, és a tagsággal összefüggő dokumentumokat, nyilatkozatokat aláírja, valamint az 
éves tagdíj Egyesület részére történő megfizetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos  
Felelős:Marics József polgármester 
 

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

 
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 


