
JE G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 
17-én megtartott soros testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.)    
                    
Jelen vannak:  

Marics József   polgármester 
   Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 

Hajdú Csaba              képviselő 
Kaufmann Jenő Antalné      képviselő (később érkezett) 

 
Távol maradt:   
                       Horváth István           képviselő 
 
Tanácskozási joggal:  
   Kovács Edit    jegyző 
 
 
Marics József polgármester:  
Üdvözölte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy a Képviselő-testület 
ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő testületi tag jelen 
van, Kaufmann Jenőné később érkezik. Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi 
előterjesztések írásban kiküldésre kerültek a képviselőknek, az ülésről hangfelvétel 
készül. 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 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2017. (X.17.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 17-i nyilvános 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirend: 
1. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására -  a 

polgármester előterjesztésében 
2. A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1136-1/2017. sz. törvényességi 

észrevételének megtárgyalása –a jegyző előterjesztésében 
3. Támogatói szándéknyilatkozat Székesfehérvár részére az Európa Kulturális 

Fővárosa cím elnyeréséhez - a polgármester előterjesztésében 



4. Javaslat a hó-eltakarításra benyújtott árajánlat elfogadására - a polgármester 
előterjesztésében 

5. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében  

6. Egyebek 
 
 

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

 

 

Napirendek tárgyalása 
 
 

1) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására - a 
polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az előterjesztett módosítás a féléves beszámoló 
alapján a június 30-i adatokat tartalmazza. Azóta is lényeges változások vannak, ami 
szerencsére pozitív, mert megkaptuk a TAK-ra és a polgármesteri bérkiegészítésre is 
a pénzt, de ez a következő módosítás témája lesz. A mai napon 19,5 millió forint van 
a számlánkon, ami az elmúlt évek megtakarításából keletkezett, és a pályázat 
megvalósítására szolgál.  
 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester: 
Jelezte, hogy a mérlegben a kiadási oldal 1 millió forinttal kevesebb, mint a 
bevételek, ezt kéri javítani.  
 
Marics József polgármester: 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a költségvetés 
módosítására vonatkozó javaslatot azzal, hogy a kiadási oldalon a finanszírozási 
kiadások összege 1.393.693,- Ft. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2017.(XI.31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  
2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 

 

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

 



 
2) A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1136-1/2017. sz. törvényességi 

észrevételének megtárgyalása –a jegyző előterjesztésében 
 
Kovács Edit jegyző: 
Ismertette a Kormányhivatal törvényességi felhívásban foglaltakat, mely szerint a 
rendelet bevezető részében először a felhatalmazó rendelkezést, majd a feladatkört 
megállapító rendelkezést kell szerepeltetni.  Mivel a rendelet bevezető részét 
módosítani nem lehet, új rendeletet kell alkotni. 
 
Marics József polgármester: 
Javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint először a törvényességi 
felhívásról, majd az új rendelet elfogadásáról döntsön a testület.  
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2017. (X.17.) önkormányzati határozata 

az FE/02/1136-1/2017. sz. törvényességi felhívásról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/02/1136-1/2017. sz. törvényességi felhívását Bakonykúti Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének „A helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számáról” szóló 10/2016. (IX.20.) önkormányzati 
rendeletével kapcsolatban, és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A Képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően új 
rendeletet alkot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

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

 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról 

 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 

 

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

 



 
3) Támogatói szándéknyilatkozat Székesfehérvár részére az Európa Kulturális 

Fővárosa cím elnyeréséhez - a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy az „Európai Kulturális Fővárosa 2023” címre pályázott 
Székesfehérvár, a partnerségre tekintettel kérik az önkormányzatok támogatását. 
Anyagi vonzata ennek nincs, viszont a sikeres pályázat előnyeit Bakonykúti 
lakossága is érezheti majd a megvalósítandó programokon keresztül. Kérte a 
szándéknyilatkozat elfogadását. 
 
Kaufmann Jenő Antalné képviselő az ülésre megérkezett, a képviselő-testület 
létszáma 4 fő. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2017. (X.17.) önkormányzati határozata 

Székesfehérvár támogatása az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséhez 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Székesfehérvár 
várost a 2023. évi Európa Kulturális Főváros cím elnyerésére irányuló törekvéseit a 
lakosság kulturális, szellemi fejlődése, önmegvalósító lehetőségeik kiteljesedése 
érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 

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

4) Javaslat a hó-eltakarításra benyújtott árajánlat elfogadására - a polgármester 
előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Az árajánlat kapcsán rámutatott, hogy az előző évhez képest emelést nem tartalmaz, 
külön előnyként emelte ki, hogy a Bakony Mezőgazdasági Kft. részére készenléti 
díjat nem kell fizetni, csak a tényleges munka után számláznak. A sózást nem tudják 
ők vállalni, azt továbbra is az Agrofaunától rendeljük meg. Tanulva a korábbi évek 
tapasztalatából, a nagy hideg előtt fogunk sózni, így az hatásosabb lehet.  
Kérte az árajánlat és szerződéstervezet elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 



 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2017. (X.17.) önkormányzati határozata 
a hó-eltakarításra benyújtott árajánlat elfogadásáról 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a hó-
eltakarításra vonatkozóan az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft. ajánlatát fogadja 
el az alábbi feltételekkel: 

- John Deere erőgépre szerelt tolólap vagy hóeke: 15.000,- Ft/óra + ÁFA 
- Manitou rakodógép: 12.300,- Ft/óra + ÁFA. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hó-eltolásra a kiválasztott 
árajánlattevővel az alábbi vállalkozási szerződést kösse meg: 
 

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Bakonykúti Község Önkormányzata (8046, Bakonykúti, 
Szabadság utca 41), adószám: 15364579-2-07, bankszámlaszám: 11736044-
15364579) nevében, Marics József polgármester képviseletével, mint megbízó – a 
továbbiakban Megbízó -, másrészről az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági KFT 
(8045, Isztimér, 0281 hrsz.), adószám: 13978602-2-07)– a továbbiakban Vállalkozó 
– között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 
 
1.) Megbízó megbízza Vállalkozót Bakonykúti belterületén található a Bakonykúti 

Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak hó-eltakarítási 
munkálatainak ellátásával. 

 
2.) Vállalkozó elvállalja, hogy az 1./ pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez 

a szükséges munkaeszközöket és munkaerőt saját eszközeivel és forrásaiból 
biztosítja, ahhoz a Megbízó segítségét nem veszi igénybe. 

 
3.) Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a munkavégzést Marics József 

polgármester telefonos jelzését követően minél hamarabb megkezdi, majd 
folyamatosan végzi mindaddig, míg az 1./ pontban meghatározott utakon a 
biztonságos közlekedés nem megoldott. 

 
4.) Jelen szerződés 2017. november 1. napjától érvényes, a szerződés lejárta 

2018. március 31.    Jelen szerződést bármelyik fél felmondhatja, ennek tényét 
azonban írásban 30 nappal a felmondást megelőzően a másik érdekelt féllel 
közölnie kell. 

 
5.) A felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a hó-eltakarítási munkáért Joen-

Deere erőgépre szerelt tolólap vagy hóeke esetében 15.0000,- Ft/óra + ÁFA, 
Monitou rakodógép esetében 12.300 Ft/óra +ÁFA összegű díjat számol fel. 
Ezen felül a Megbízó semmilyen költségtérítéssel nem tartozik Vállalkozó 
részére. 

 
6.) Vállalkozó minden hó-eltakarítási munka után számlát állít ki a Megbízó részére. 

Megbízó a számlát a számla átadását követő 8 naptári napon banki átutalással 
fizeti ki.  



7.) Megbízó késedelmes fizetés esetén köteles a jegybanki alapkamat 
kétszeresének 365-öd részével megegyező késedelmi kamatot fizetni minden 
egyes késedelemmel érintett nap után. Amennyiben 15 naptári napot 
meghaladó késedelembe esik a Megbízó, a Megbízottnak jogában áll a 
tartozás kiegyenlítésének napjáig a további munkavégzést megtagadni. 

 
8.) Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet megismerte, azt a feladat 

meghatározásához szükséges mértékben feltárta, a munkavégzéshez 
szükséges feltételekkel rendelkezik.  
 

9.) Felek a szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették, és azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 

Bakonykúti, 2017. október „.....” 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

 

 
5) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 

eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében  
 
Marics József polgármester: 
A veszélyes fák kivágásával kapcsolatban kiemelte, hogy az Agrofauna Kft. 
árajánlata lényegesebb kedvezőbb a másik ajánlathoz képest. November 30-i 
határidővel fogják a munkát elvégezni, a szerződés aláírása folyamatban van. 
Tekintettel a feladat bonyolultságára, a szerződésben külön kitételként szerepel, 
hogy a vállalkozó felelős mindennemű kárért, ami esetleg bekövetkezik. 
 
Lakossági bejelentés nyomán a temetőben, a sírok között található vadgesztenyefák 
kivágását javasolta, mivel az egyik már a síremléket megrepesztette, nagyon sok ág 
és levél is hullik róluk. A vállalkozó felé ezt már jelezte, a további károk megelőzése 
érdekében intézkedni kell. 
 
Kaufmann Jenő Antalné képviselő: 
Elmondta, hogy a fák az első világháború áldozatainak emlékére lettek ültetve, 
azokat az édesanyja, majd ő maga gondozta, nem járul hozzá a külső fa kivágáshoz. 
Elégedetlenségének adott hangot a temető gondozásával kapcsolatban, szerinte ez 
is oka a felmerülő problémáknak. 
 
Marics József polgármester: 
A hétvégi takarítás alkalmával kerül sor a munka elvégzésére, akkor lesz a 
közmunkásnak segítsége is. 
 
Kaufmann Jenő Antalné képviselő: 
Jelezte, hogy a temetőben a szemetes tele van, nincs hova tenni a leveleket, 
gallyakat. 



Marics József polgármester: 
Ígéretet tett arra, hogy a szemétgyűjtő elszállításáról intézkedik. Javasolta, hogy 
menjenek ki együtt, és beszéljék meg, hogy mivel tudják pótolni a kivágandó fák 
közül azt, amelyik nincs a sírok között. Kérte ehhez a képviselők felhatalmazását, 
egyben a beszámoló elfogadását. 
  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2017. (X.17.) önkormányzati határozata 
a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Marics József polgármester 
előző ülés óta eltelt eseményekről szóló tájékoztatóját elfogadta azzal, hogy a 
temetőben kivágandó fák pótlásáról Kaufmann Jenőné képviselővel egyeztessen. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

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

 
 

6) Egyebek 
 

a) DRV árajánlata a töltővezeték kiváltására 
 
Marics József polgármester: 
Az árajánlattal kapcsolatban annyit pontosítana, hogy a testülettől kapott 
felhatalmazást 300 e Ft értékű munka megrendelésére, ez az ajánlat arról szól. Ha 
sikerül, az eszközhasználati díj terhére végezhető el, jó lenne még az idei évben. 
Egyetlen tételét vitatja, a 30.000,- Ft értékű újsághirdetést, hiszen alig néhány 
lakosnak jár a megyei hírlap.  Javasolja az árajánlat elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2017. (X.17.) önkormányzati határozata 

a töltővezeték kiváltására benyújtott árajánlat elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt (8600 Siófok, 
Tanácsház u. 7.) árajánlatát a töltővezeték kiváltására vonatkozóan 345.695,- Ft + 
Áfa összegben, az árajánlatban szereplő műszaki tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 



 
b) Faluszépítő közösségi munka 

 
Marics József polgármester: 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a szombati közösségi munka nem kötelező, de jó 
alkalom beszélgetésre, eszmecserére. A főzést a „Szépkorúak” vállalták Lukovics 
Tibor vezetésével térítésmentesen, de javasolja, hogy az alapanyagot 35.000,- Ft 
értékben biztosítsa az önkormányzat. Kérte a képviselőket, amennyiben támogatják 
a javaslatot, kézfelemeléssel jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2017. (X.17.) önkormányzati határozata 
faluebédhez alapanyag biztosításáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 21-én 
tartandó faluszépítő közösségi munka alkalmából 35.000,- Ft értékben alapanyagot 
biztosít a faluebéd elkészítéséhez. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
 

c) Az iskolai felvételi körzethatárok meghatározása  
 

 
Kovács Edit jegyző: 
Elmondta, hogy az iskolai körzethatárok esetleges módosítására október 31-ig lehet 
javaslatot tenni. Jelenleg Bakonykúti Iszkaszentgyörgyhöz tartozik, nem javasolja 
ennek módosítását. 
 
Marics József polgármester: 
Összefoglalva megjegyezte, hogy az Iszkaszentgyörgyi általános iskolának fel kell 
venni a Bakonykútiban lakó gyermekeket. Más körzethez tartozó diákokat az iskola 
elutasíthatja. Javasolta az előterjesztés elfogadását. 

 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2017. (X.17.) önkormányzati határozata 
az iskola felvételi körzethatárok meghatározása 

 



Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi 
Általános Iskola felvételi körzetén módosítani nem kíván, a körzethez a továbbiakban 
Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti települések tartoznak. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

----------------------------------------- 
 
 
Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, 
majd az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 

 Marics József Kovács Edit 
 polgármester jegyző 

 


