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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. február 15-én 
17.00 órakor megtartott nyilvános  testületi ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye : Polgármesteri Hivatal  
                         8045 Bakonykuti, Szabadság u. 41. 
 
Jelen vannak:  
  Marics Józsefné    polgármester  
  Deák Dezsı Zoltán   alpolgármester 

Bódis Gyula    képviselı 
Andrásy Ferencné   képviselı 
Kaufman Jenıné    képviselı 

    
 
Távol maradt:  
  Ács Zoltán    képviselı 
 
Tanácskozási joggal:  
  Kunné Hegyes Zsuzsanna  körjegyzı 
 
Marics Józsefné  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
testület határozatképes, mivel hat képviselıbıl öt fı jelen van. 
Kérte a képviselı-testületet, amennyiben a meghívón szereplı napirendi pontokkal 
egyetértenek, kézfeltartással szavazzanak. 
 
A képviselı-testület – 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül - a következı 
napirendi pontokat elfogadta. 
 
Napirendi pontok:  
 
1./ Bakonykuti Község Önkormányzat 2008. évi költsé gvetésének elfogadása 
 
2./ Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ıtestület és szervei Szervezeti  
     és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV. 1.) B. Önk . sz. rendelet     
     módosítása 
 
3./ A község címerének és zászlajának alapításáról és annak használati 
rendjér ıl  szóló 7/2000. (VI.24.). B. Önk. sz. rendelet mód osítása 
 
4./ Isztimér és Bakonykuti Községek között a házior vosi szolgálat közös 
fenntartására kötött megállapodás felülvizsgálata 
 
5./ Könyvvizsgáló felkérése 
 
6./ Bakonyalja Önkormányzati Társulás beszámolójána k elfogadása és 
tagságának felmondása 
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7./ Ács Zoltán képvisel ı elıterjesztésének megvitatása 
 
8./ A közvilágítási szolgáltatási szerz ıdés elfogadása 
 
9./ Bakonykuti Községért Alapítványkuratóriumi elnö kének és Felügyel ı 
Bizottsági tagjának kinevezése 
 
10./ Egyebek 
 
 
1./ Bakonykuti Község Önkormányzat 2008. évi költsé gvetésének elfogadása  
 
Marics Józsefné polgármester  
Röviden ismertette az önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadásainak és 
bevételeinek fontosabb összegeit. 
Mivel hozzászólás nem volt, kérte a képviselı-testületet, hogy amennyiben 
elfogadják Bakonykuti Község Önkormányzat 2008. évi költségvetését, 
kézfeltartással szavazzanak. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete 5  igen szavazattal , 
ellenvélemény és tartózkodás  nélkül a következı rendeletet alkotja: 

 
Bakonykuti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete 

1/2008.(II.16.)B. Önk. sz. Rendelete 
 

Bakonykuti Községi Önkormányzat  2008. évi költségv etésérıl 
 

A rendelet szövege a jegyz ıkönyv melléklete 
 
2./ Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ıtestület és szervei Szervezeti  
     és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV. 1.) B. Önk . sz. rendelet     
     módosítása  
 
Marics Józsefné polgármester  
Elmondta, hogy az SZMSZ módosítására azért van szükség, mert megváltozott a 
Körjegyzıség székhelye, illetve, hogy az egyesületek a testületi ülésen tanácskozási 
joggal részt vehessenek. 
 
Deák Dezsı Zoltán alpolgármester  
A napirendi ponttal kapcsolatban jelezte, hogy a 27. § (5) b. pontja szerint a polgári- 
és katasztófavédelmi ügyeket a polgármester a jogszabály szerint nem ruházhatja át 
másra.  
 
Kunné Hegyes Zsuzsanna mb. körjegyz ı 
Véleménye szerint értelmezési hiba történt, mert az átruházás csak egyes hatósági 
jogkörökre vonatkozik, nem pedig a polgári- és katasztrófavédelmi ügyekre. 
Javasolta, hogy az érintett mondatot módosítsák úgy, hogy „dönt a jogszabály által 
hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, a polgári- és katasztrófavédelmi 
ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását -  a polgári- és 
katasztrófavédelmi ügyek kivételével - átruházhatja.” 
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Marics Józsefné polgármester  
Mivel több hozzászólás nem volt, felkérte a képviselı-testületet, amennyiben a 
változtatásokkal együtt elfogadják a 4/2007. (IV.1.) B. Önk sz. rendelet módosítását, 
kézfeltartással szavazzanak. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete 5  igen szavazattal , 
ellenvélemény és tartózkodás  nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ı-testülete 
2/2008. (II.16.) B. Önk. sz. rendelete 

Az önkormányzat képvisel ı-testületei é szervei Szervezeti és M őködési 
Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.1.) B. Önk. sz. re ndelet módosításáról 

 
A rendelet szövege a jegyz ıkönyv melléklete 

 
3./ A község címerének és zászlajának alapításáról és annak használati 
rendjér ıl  szóló 7/2000. (VI.24.). B. Önk. sz. rendelet mód osítása  
 
Marics Józsefné polgármester  
A napirendi pont ismertetésével kapcsolatban elmondta, hogy a rendeletet azért kell 
módosítani, hogy elkerüljék „Bakonykuti” elnevezés engedély nélküli használatát. A 
rendelet-módosítás szerint az önkormányzat és különbözı szervein kívül a név 
használatát a polgármester engedélyezi. Az ezzel kapcsolatos kérelemnek 
tartalmaznia kell a kérelmezı megnevezését, székhelyét, tevékenységi körét, a 
névhasználat célját, módját és idıtartamát.  
Hozzátette még, hogy a rendelet-módosítás szerint, aki a Bakonykuti elnevezést a 
rendelet hatálybalépése elıtt felvette és használta, a rendelet hatálybalépését követı 
30 napon belül köteles utólagos engedély iránti kérelmet benyújtani. 
 
Varga Jánosné  
Véleménye szerint a már mőködı honlap – www.bakonykuti.eu – címét már nem 
kellene visszavonni, mert ez az Otthonunk Bakonykuti Egyesület hivatalos honlapja. 
Kérte a képviselı-testületet, gondolják meg a rendelet-módosítást. 
 
Marics Józsefné polgármester  
Mivel több hozzászólás nem volt, felkérte a képviselı-testületet, amennyiben 
elfogadják a község címerének és zászlajának alapításáról és annak használati 
rendjérıl szóló rendelet módosítását kézfeltartással szavazzanak. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete 5  igen szavazattal , 
ellenvélemény és tartózkodás  nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ı-testülete 
3/2008. (II.16.) B. Önk. sz. rendelete 

A község címerének és zászlajának alapításáról és a nnak használati rendjér ıl 
szóló 7/2000. (VI. 24.) B. Önk. sz. rendelet módosí tásáról 

 
A rendelet szövege a jegyz ıkönyv melléklete 

 



 4 

 
4./ Isztimér és Bakonykuti Községek között a házior vosi szolgálat közös 
fenntartására kötött megállapodás felülvizsgálata  
 
Marics Józsefné polgármester  
A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a megállapodás felülvizsgálatára 
azért van szükség, mert néhány pontja nem felel meg a valóságnak. Ezek a 3.3. 
pont, mely szerint a központi rendelı helyiségei Isztimér község területén vannak, és 
ha a MEP által folyósított finanszírozási összeg nem fedezi a költségeket, a két 
önkormányzat megosztja ezt az összeget. Ezzel szemben Bakonykutiban is van 
felszerelt rendelı, ahol heti egy alkalommal hivatalosan rendel az orvos. A másik 
pont (3.5.) szerint az elszámolást minden évben 3 tagú alkalmi ellenırzı 
munkacsoport ellenırzi, ami még nem történt meg. Javasolta, hogy a 3.3. pont 
szerint a tavalyi és az idei évre kérjenek részletes elszámolás. Az ellenırzı 
munkacsoportba Szalmási Tamásnét és Pintér Jánosnét, mint független szakértıt 
javasolta.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt, felkérte a képviselı-testületet, amennyiben 
elfogadják a az Isztimér és Bakonykuti Községek között a háziorvosi szolgálat közös 
fenntartására kötött megállapodás felülvizsgálatát, kézfeltartással szavazzanak. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete 5  igen szavazattal , 
ellenvélemény és tartózkodás  nélkül a következı határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete 

14/2008.(II.15.)B. Önk. sz. Határozat 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete kéri Isztimér és 
Bakonykuti Községek között a háziorvosi szolgálat k özös fenntartására kötött 

megállapodás felülvizsgálatát és módosítását. 
 
Határid ı: 2008. március 15. 
Felelıs: Marics Józsefné polgármester 
 
5./ Könyvvizsgáló felkérése  
 
Marics Józsefné polgármester  
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Isztimér által elkészített és átadott Bakonykúti 
Községi Önkormányzat 2007. év negyedik negyedévének fıkönyvi adatai nem 
egyeznek az analítikai adatokkal, amit az Iszkaszentgyörgyi Önkormányzat dolgozói 
jeleztek a jegyzıasszonynak. A késıbbi gondok elkerülése miatt szükségessé vált az 
említett idıszak átvizsgálása, ezért kérték fel az Alfa Karil Auditor Könyvvizsgáló Kft-t 
Kérte a Képviselı-testületet, amennyiben egyetértenek a könyvvizsgálói vizsgálattal, 
kézfeltartással szavazzanak 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete 5  igen szavazattal , 
ellenvélemény és tartózkodás  nélkül a következı határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete 

15/2008.(II.15.)B. Önk. sz. Határozat 
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete felkéri az Alfa Karil 
Auditor Könyvvizsgáló Kft-t a Bakonykuti Községi Ön kormányzat 2007. év 
negyedik negyedévének könyvelési anyagának a f ıkönyv és az analitika 

egyezése szempontjából való átvizsgálására. 
 
Határid ı: felkérésre 2008. március 15. 
Felelıs: Marics Józsefné polgármester 
 
6./ Bakonyalja Önkormányzati Társulás beszámolójána k elfogadása és 
tagságának felmondása  
 
Marics Józsefné polgármester  
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy ezt a Társulást a környezı települések hozták létre 
2002-ben. Az együttmőködés az elmúlt években nem volt sikeres, ezért javasolta a 
Társulásból való kilépést. 
 
Kérte a képviselı-testületet, amennyiben elfogadják a Társulás beszámolóját, 
kézfeltartással szavazzanak. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete 5  igen szavazattal , 
ellenvélemény és tartózkodás  nélkül a következı határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete 
16/2008.(II.15.)B. Önk. sz. Határozata 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete elfogadja a Bakonyalja 

Önkormányzati Társulás 2007. évi beszámolóját. 
 
Felelıs: Marics Józsefné polgármester 
 
Marics Józsefné polgármester  
Kérte a képviselı-testületet, amennyiben egyetértenek azzal, hogy felbontsák a 
társulási szerzıdést, kézfeltartással szavazzanak 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete 5  igen szavazattal , 
ellenvélemény és tartózkodás  nélkül a következı határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete 

17/2008.(II.15.)B. Önk. sz. Határozata 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete – azonnali hatállyal - 
felmondja a „Bakonyalja” Önkormányzati Társulással kötött megállapodást. 

 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Marics Józsefné polgármester 
 
7./ Ács Zoltán képvisel ı elıterjesztésének megvitatása  
 
Marics Józsefné polgármester  
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Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy Ács Zoltán képviselı benyújtott egy kérelmet, 
amelyben kéri, hogy a képviselı-testület erısítse meg a Településrendezési tervben 
szereplı szándékát, mely szerint Bakonykuti megırzi zsákfalu jellegét és ellenzi egy 
esetleges áthaladó közút létesítését. A képviselı-testület 2004-ben elfogadott 
Településrendezési tervében egyértelmően le van írva, hogy Bakonykuti megırzi 
zsákfalu jellegét, ennek ismételt megerısítését kérte most a képviselı-testülettıl. 
Kérte a képviselı-testületet, kézfeltartással szavazzanak. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete 5  igen szavazattal , 
ellenvélemény és tartózkodás  nélkül a következı határozatot hozta: 

 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ı-testületének 

18/2008.(II.15.)B. Önk. sz. Határozata 
Bakonykuti Község zsákfalu jellegének meg ırzésérıl 

 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ı-testülete Ács Zoltán képvisel ı 
elıterjesztését megismerte, megtárgyalta és dönt, hogy  a község vezetése 
megerısíti a Településrendezési tervben szerepl ı szándékát, mely szerint 
megırzi Bakonykuti zsákfalu jellegét és ellenzi egy ese tlegesen áthaladó közút 
létesítését. 
 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Marics Józsefné polgármester 
 
8./ A közvilágítási szolgáltatási szerz ıdés elfogadása  
 
Marics Józsefné polgármester  
Röviden ismertette a napirendi pontot, mely szerint a közvilágítási szolgáltatásban 
2008 január 1-tıl néhány változásra hívta fel a figyelmet az EH-SZER Kft. Kérte a 
képviselı-testületet, amennyiben elfogadják az errıl szóló tájékoztatót, 
kézfeltartással szavazzanak. A napirendi ponton kívül tájékoztatta a jelenlévıket, 
hogy az E.On EH-SZER Kft. a faluban levágta a villamosvezetékeket érintı faágakat. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete 5  igen szavazattal , 
ellenvélemény és tartózkodás  nélkül a következı határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete 

19/2008.(II.15.)B. Önk. sz. Határozata 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete elfogadja az E.ON EH-
SZER Kft. 2008. január 1-t ıl érvényes  közvilágítással kapcsolatos szolgáltatá si 

szerzıdését 
 

Határid ı:  folyamatos. 
Felelıs: Marics Józsefné polgármester 
 
9./ Bakonykuti Községért Alapítványkuratóriumi elnö kének és Felügyel ı 
Bizottsági tagjának kinevezése  
 
Marics Józsefné polgármester  
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Ismertette a napirendi pontot, mely szerint Kovács Edit a Bakonykuti Községért 
Közalapítvány Felügyelı Bizottságának tagja, illetve dr. Bordács István kuratóriumi 
elnök azonnali hatállyal lemondott tisztségérıl. Helyettük a kuratórium elnökének 
Törjék Györgyöt javasolta, aki az elmúlt idıszakban sokat tett a településért, a 
Felügyelı Bizottság elnökének pedig Szalmási Tamásnét javasolta, aki az 
adminisztratív feladatokat látná el a jövıben. A két jelölt elızetesen írásban 
nyilatkozott, hogy személyükrıl a testület nyílt ülésen szavazhat. 
 
Kérte a képviselı-testületet, amennyiben elfogadják a javasolt személyek jelölését, 
kézfeltartással szavazzanak. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete 5  igen szavazattal , 
ellenvélemény és tartózkodás  nélkül a következı határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete 

20/2008.(II.15.)B. Önk. sz. Határozata 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete felkéri Törjék Györgyöt 
a Bakonykuti Községért Közalapítvány  kuratóriumi e lnökének, illetve Szalmási 

Tamásnét a Felügyel ı Bizottság elnökének. 
 

Határid ı:  2008. február 18. 
Felelıs: Marics Józsefné polgármester 
 
10/ Egyebek  
 
- A település szilárd hulladékkal kapcsolatos rende let módosítása  
 
Kunné Hegyes Zsuzsanna mb. körjegyz ı 
Ismertette a napirendi pontot, amelyben elmondta, hogy a Közigazgatási Hivatal kéri 
a képviselı-testületet, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2007.(XII.01.) B.Önk.sz. rendelettel 
módosított 13/2002.(XII.30.) B. Önk. sz. rendeletet módosítsák. A 14/2007.(XII.01.) 
B.Önk. számú rendeletben szereplı éves ürítési díj a törvény értelmében megszőnt, 
így ezt a rendeletet hatályon kívül kell helyezni. A helyébe lépı módosító rendelet 
tartalmazza az egyszeri ürítési díjakat. 
 
Marics Józsefné polgármester  
Kérte a képviselı-testületet, amennyiben egyetértenek a rendelet módosításával, 
kézfeltartással szavazzanak. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete 5  igen szavazattal , 
ellenvélemény és tartózkodás  nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ı-testülete 
4/2008. (II.16.) B. Önk. sz. rendelete 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hullad ékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 13/2002. (XII. 31.) B. Önk . sz. rendelet módosításáról 

 
A rendelet szövege a jegyz ıkönyv melléklete 
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- A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városgondnoksá ga együttm őködési 
megállapodása  
 
 
Marics Józsefné polgármester 
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Városgondnoksága együttmőködési megállapodást küldött a településnek állati tetem 
tárolása, ártalmatlanítása, felszedése, beszállítása tárgyában. 
Kérte a képviselı-testületet, amennyiben egyetértenek az errıl szóló együttmőködési 
megállapodás megkötésével, kézfeltartással szavazzanak. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete 5  igen szavazattal , 
ellenvélemény és tartózkodás  nélkül a következı határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete 

21/2008.(II.15.)B. Önk. sz. Határozata 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete meghatalmazza a 
polgármestert a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Vá rosgondnoksága által 

elkészített Együttm őködési megállapodás aláírására, állati tetem begy őjtésére 
és megsemmisítésére vonatkozóan. 

 
Határid ı:  2008. március 15. 
Felelıs: Marics Józsefné polgármester 
 
- Bakonykuti vízkár elhárítási terve  
 
Marics Józsefné polgármester  
Elmondta, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai felmérték a 
katasztrófavédelmi helyzeteket a településen, valamint felhívták a figyelmet arra, 
hogy rövid idın belül el kell készíteni a település vízkár elhárítási tervét 
 
Deák Dezsı Zoltán alpolgármester  
Felszólalásában elmondta, hogy jelen volt a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
felmérésén. A törvény meghatározza, hogy a településen milyen védelmi feladatokat 
kell elvégezni, ezek közé tartozik a felszíni és esıvizek elvezetésének megoldása is. 
Hozzátette még, hogy ezt a tervet az elıírások szerint csak vízügyi mérnök készítheti 
el. Amennyiben ez a terv nincsen készen, egy esetleges természeti katasztrófa után 
a település nem tarthat igényt vis maior támogatásra. Szükség van még a település 
katasztrófavédelmi tervére is, amit mint szakember el tudna vállalni. 
 
Marics Józsefné polgármester  
Javasolta, hogy a Vértesaljai Vízi Társulatot kérjék fel, mint szakértıt, a 
vízkárelhárítási terv elkészítésére, Deák Dezsı Zoltán alpolgármestert pedig, a 
szakmai tapasztalatára hivatkozva, a település katasztrófavédelmi tervének 
elkészítésére. 
Kérte a képviselı-testületet, amennyiben egyetértenek a tervek elkészítésével, 
kézfeltartással szavazzanak. 
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Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete 5  igen szavazattal , 
ellenvélemény és tartózkodás  nélkül a következı határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete 

22/2008.(II.15.)B. Önk. sz. Határozata 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete felkéri a Vértesaljai Vízi 
Társulatot a település vízkár elhárítási tervének e lkészítésére, valamint Deák 

Dezsı Zoltánt a település katasztrófavédelmi tervének el készítésére. 
 

Határid ı: 2008. március 15. 
Felelıs: Marics Józsefné polgármester 
 
Marics Józsefné polgármester  
Megemlítette, hogy az elmúlt viharban egy diófa a hivatal udvarára zuhant. A kár 
összegét (122.000,- Ft) a Signal Biztosító nagyon hamar átutalta az önkormányzat 
számlájára. 
A főnyírással kapcsolatban elmondta, hogy folyamatosan kérnek árajánlatokat, de ha 
valaki ismer ilyen vállalkozót, szóljon, hogy minél több árajánlat közül tudjanak a 
következı testületi ülésen választani. Hozzátette még, hogy az érintett terület kb. 5 
hektárnyi terület lenne. 
 
Megkérdezte a jelenlévıket, hogy a 2008. évi Nınap megünneplését melyik napra 
tegyék, mert március 8-a szombatra esik, másnap lesz viszont a népszavazás. 
A képviselı-testület tagjai a pénteki napot javasolták. 
 
Varga Jánosné  
Felvetette, hogy a főnyírási munkákra társuljanak Iszkaszentgyörgy településsel. 
 
Marics Józsefné polgármester  
Javasolta, hogy elıbb várják meg a beérkezı árajánlatokat, utána döntsenek ebben 
az ügyben. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést bezárta. 
 
 
 
 

K.  m.  f. 
 
 
 
 

 
 
Marics Józsefné                                                            Kunné Hegyes Zsuzsanna 
   polgármester                                                                       mb. körjegyz ı 


