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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. április 8-án 09.00  
órakor megtartott rendkívüli nyilvános  testületi ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye : Polgármesteri Hivatal  
                         8045 Bakonykuti, Szabadság u. 41. 
 
Jelen vannak:  
  Marics Józsefné    polgármester  
  Deák Dezsı Zoltán   alpolgármester 

Ács Zoltán    képviselı 
Andrásy Ferencné   képviselı 
Kaufman Jenıné    képviselı 

    
 
Távol maradt:  
  Bódis Gyula    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. 
Mivel az ülés összehívása telefonon történt, kéri a képviselıtestületet, hogy a  
javasolt napirendet fogadja el, kézfeltartással szavazzanak. 
 
A képviselı-testület – 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül - a következı 
napirendi pontokat elfogadta. 
 
Napirendi pontok:  
 
1./ Bakonykuti Községért Közalapítvány Alapító Okir atának módosítása 
 
2./ Bakonykuti digitális térképe 
 
3./ Bejelentések 
 
1./ Bakonykuti Községért Közalapítvány Alapító Okir atának módosítása  
 
Marics Józsefné polgármester  
A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy már a képviselıtestület elfogadta a 
korábbi döntésével a közalapítvány kuratóriumi elnökének Törjék Györgyöt, a 
Felügyelı Bizottság Elnökének pedig Szalmási Tamásnét. A cégbírósági 
bejegyzéshez szükséges egységes szerkezetben a módosított Alapító Okiratot 
elfogadni. 
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Kérte a Képviselı-testületet, amennyiben egyetértenek a döntéssel, kézfeltartással 
szavazannak. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 5  igen szavazattal - az 
alábbi határozatot hozta:   
 
 

27/2008. (IV. 08.) B. Önk. sz. Határozata  
Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ı-testülete meger ısíti a 

20/2008.(II.15.)B. Önk. sz. Határozatát , mely szer int Bakonykuti Községért 
Közalapítvány Kuratóriumi elnökének Törjék Györgyöt , a Felügyel ı Bizottság 

Elnökének Szalmási Tamásnét jelöli, e két módosítás sal a Közalapítvány 
Alapító Okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja. 

 
Határid ı:  azonnal 
Felelıs: Marics Józsefné polgármester 
 
2./ Bakonykuti digitális térképe 
Marics Józsefné polgármester  
Tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a Földhivatal elkészítette a község digitális 
térképét, viszont a Gagarin utcai ingatlanok határának kijelölésének véglesítéséhez 
egyeztetés szükséges a telektulajdonosokkal. A valós és térképi határok a telkek 
többségénél nem egyeznek. Megoldás lehetne, hogy az önkormányzat és az 
ingatlantulajdonosok, egy jelképes összeg ellenében ( 100,- / m2) megállapodnak, és 
a térképen szereplı telekhatárokat a valós kerítéssel jelölt határhoz módosítják. Ez a 
módosítás most a térkép véglegesítéséig egyszerő eljárással, egy a lakók és az 
önkormányzat között kötött mgállapodással megvalósítható lenne. 
 
Deák Dezsı Zoltán, alpolgármester  
A javasolt díjtételt alacsonynak tartja, hiszen volt már kisajátítás a községben az 
önkormányzat részérıl, akkor többet fizettek. 
 
Marics Józsefné polgármester  
most kiméretés és telekalakítás nélkül lehet a térképet kijavítani, ezért ezt a 
lehetıséget ki kellene használni, mindenképpen a megállapodásra kell törekedni. 
 
Deák Dezsı Zoltán alpolgármester  
Megjegyezte, hogy az útra szükség van, ı ezért már eleve beljebb építette a kerítést. 
Az utat lezárni nem lehet. A módosított telekhatárok javaslatával egyetért, a 
díjtételben kell megállapodni. 
 
Marics Józsefné polgármester  
Javasolta, hogy a Képviselı-testület alakítson ki egy állásfoglalást, ami alapján el 
lehetne kezdeni egyezkedni a telektulajdonosokkal. 
 
Deák Dezsı Zoltán alpolgármester  
Véleménye szerint az ár 300,- /m2 lehetne. 
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Marics Józsefné polgármester  
Javasolja, hogy az önkormányzatnak tegyen javaslatot a telektulajdonosok felé a 
300,- /m2 árral. Javasolta, hogy egy idıpontban hívják össze a tulajdonosokat az 
egyeztetés miatt. 
 
Deák Dezsı Zoltán alpolgármester  
Vasárnap 9.00 órát javasolta bejárással egybekötve. 
 
Marics Józsefné polgármester  
Összegezte az elhangzottakat és kérte a képviselık jelenlétét az egyeztetésen, 
helyszínnek a Polgármesteri Hivatalt jelölte meg. Felkérte a Képviselı-testületet, 
amennyiben egyetértenek az egyeztetéssel, kézfeltartással szavazzanak. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 5  igen szavazattal - az 
alábbi határozatot hozta:   
 
 

28/2008. (IV. 08.) B. Önk. sz. Határozata  
Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ı-testülete a Földhivatal által 

megküldött digitális térkép megismerését követ ıen dönt, hogy a Bakonykuti, 
Gagarin utcai telektulajdonosokkal egyeztetést kezd eményez a telekhatárok 

módosítására. A kezdeményezés értelmében a térképen  javasolja véglegesíteni 
a jelenleg kerítéssel jelölt telekhatárokat. Azokná l az ingatlantulajdonosoknál, 

ahol a térképen jelölt és  kerítéssel jelölt telekh atár nem esik egybe, az 
önkormányzat 300 Ft/m2 megváltási díjat javasol elf ogadásra. Egyeztetés, 

helyszíni bejárás és az elfogadó nyilatkozat aláírá sa végett a 
telektulajdonosokat 2008. április 13. napra vasárna pra reggel 9.00 órára 

összehívja a Polgármesteri Hivatalba. 
 
Határid ı:  folyamatos. 
Felelıs: Marics Józsefné polgármester 
 
3./ Bejelentések  
 
Marics Józsefné polgármester  

-  Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy Bakonykuti vízkárelhárítási tervének 
elkészítésével a Vértesaljai Vízi Társulatot bízták meg. A terv elkészült, 
melynek ára 150.000,- Ft. 

 
- Bakonykuti vagyonleltára hiányos, a Földhivatalban a nyilvántartás alapján 

leellenırizte a jelenleg bejegyzett önkormányzati ingatlanokat, ez alapján a 
vagyonrendeletet módosítani szükséges.  

 
- Az önkormányzat évente fizetett a könyvelı cégnek, aki úgy nyilatkozott, 

hogy Isztimér Önkormányzattól olyan tájékoztatást kaptak, miszerint 2008. 
január 1-tıl nem kell vizsgálatot végezniük ez ügyben. A szerzıdés viszont 
még él, így az elmaradást pótolják. 

 
Deák Dezsı Zoltán alpolgármester  
Véleménye szerint a mulasztás a felelıst terheli. 
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Marics Józsefné polgármester  
Javasolta, hogy Kovács Editet el kell hívni, adjon tájékoztatást ezügyben. 
Iszkaszentgyörgy nem kapja meg Isztimértıl az elvárható segítséget. A zárszámadás 
tárgyalása után le kell zárni az együttmőködést. 
 
Deák Dezsı alpolgármester  
Bakonykuti kezdeményezte kiválását a körjegyzıségbıl, így a zárszámadás 
tárgyalására el kell menni, elköszönni. 
 
Marics Józsefné polgármester  
A távozásba belekényszerítettek bennünket. 
 
Kunné Hegyes Zsuzsanna megbízott körjegyz ı  
Tájékoztatja a képviselıket, hogy a Közigazgatási Hivatal észrevételei szerint 
módosítani szükséges az SZMSZ-t, a Címer használatról szóló rendeletmódosítást, 
és a 2008. évi költségvetésrıl hozott rendeletet. A módosított rendeletek tervezetét a 
képviselık megismerték, kéri a rendeletmódosítások elfogadását. 
 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat február 15-én tárgyalt módosításában a 
polgármesteri feladatkörök beemelése a rendeletbe nem a törvény szó szerinti 
idézésével történt, a módosítás erre vonatkozik. 
 
Marics Józsefné polgármester  
Felkérte a Képviselı-testületet, amennyiben egyetértenek a módosítással, 
kézfeltartással szavazzanak. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 5  igen szavazattal - az 
alábbi rendeletet alkotja:   
 

Bakonykúti Község Önkormányzat  
5/2008. (IV. 09.) B.Önk. sz. rendelete  

A KÉPVISELİ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 

 4/2007. (IV.1.) B. ÖNK. SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
 

  
A rendelet teljes szövege a jegyz ıkönyv melléklete. 

 

 

Kunné Hegyes Zsuzsanna megbízott körjegyz ı:  

A község címerének és zászlajának alapításáról és annak használati rendjérıl szóló 
7/2000.(VI.24.) B.Önk.sz. rendelet módosításáról szóló 3/2008. (II.16.) B.Önk.sz. 
rendelet nem tartalmaz felhatalmazó rendelkezést, így ezt pótolja a kiküldött 
rendelettervezet, mely az elızı rendeletet hatályon kívül helyezi. 
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Marics Józsefné polgármester  
Felkérte a Képviselı-testületet, amennyiben egyetértenek a módosítással, 
kézfeltartással szavazzanak. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 5  igen szavazattal - az 
alábbi rendeletet alkotja:   
 

 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ı-testülete 

6/2008. (IV.09.) 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 teljes szövege a jegyz ıkönyv melléklete. 
 

Kunné Hegyes Zsuzsanna megbízott körjegyz ı  
A költségvetési rendeletében szerepel a köztisztviselıi illetmény alap összege 
elírásra került, így a módosításban a helyes összeg szerepel, illetve 6. és 7. számú 
melléklettel egészül ki, mely tartalmazza az önkormányzat felhalmozási kiadásait 
feladatonként és célonként, ez teszi szükségessé a módosítást. 
 
Marics Józsefné polgármester  
Felkérte a Képviselı-testületet, amennyiben egyetértenek a módosítással, 
kézfeltartással szavazzanak. 
 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 5  igen szavazattal - az 
alábbi rendeletet alkotja:   
 

Bakonykuti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
7/2008.(IV.09.) B.Önk.Számú rendelete az 

1/2008.(II. 16.) rendelete az önkormányzat 2008. év i költségvetésér ıl szóló 
rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyz ıkönyv melléklete. 

 
Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Marics Józsefné                                            Kunné Hegyes Zsuzsanna 
Polgármester                                                   megbízott körjegyz ı 


