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Marics Józsefné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
testület határozatképes, mivel hat képviselıbıl öt fı jelen van.
Kérte 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 Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló beszámoló
megvitatása és elfogadása
2./ Bakonykuti közmővelıdési feladatellátásáról szóló intézkedési terv
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
3./ Egyebek
1./ Bakonykuti Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló beszámoló
megvitatása és elfogadása
Marics Józsefné polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a bevételi fıösszeg 21.688 E Ftban, a kiadási fıösszeg 19.775 E Ft-ban lett megállapítva.
Kérte a képviselı-testületet, amennyiben egyetértenek a rendelet-tervezettel,
kézfeltartással szavazzanak.

A képviselı-testület – 5 igen szavazattal – a következı rendeletet alkotta:
Bakonykuti Község Önkormányzat
8/2008. (IV.23.) B.Önk.sz.rendelete
Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv melléklete.
2./ Bakonykuti közmővelıdési feladatellátásáról szóló intézkedési terv
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Marics Józsefné polgármester
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a tavalyi ellenırzés során hiányosságokat találtak,
melyeket meghatározott határidıig pótolni kell.
A módosítások szerint a Polgármesteri Hivatalban található a Közösségi terem, a
polgármester a közmővelıdési tevékenység irányítása keretében minden évben
munkatervet készít, melyet jóváhagyás elıtt a Képviselı-testület véleményez. Az
önkormányzat az egyes közmővelıdési feladatok ellátása során együttmőködik a
rendelet-módosításban felsorolt szervezetekkel, az egyházzal, Bakonykutiban
mőködı vállalkozásokkal, gazdasági társaságokkal, civil szervezetekkel. Az
önkormányzat támogatja és segíti minden évben megrendezni a Falunapi Búcsút és
a Mindenki Karácsonyá-t.
Varga Jánosné
Megkérdezte, hogy a civil szervezetekkel milyen együttmőködést képzel el az
önkormányzat, mivel az elmúlt idıszakban semmilyen segítséget sem kaptak.
Marics Józsefné polgármester
Válaszában elmondta, hogy a januárban kérte az Egyesülettıl, hogy február
közepéig adják meg a Pünkösdi Királyság program anyagi hátterét, mivel a
költségvetés február 15-ig el kell fogadni. Mivel az ajánlatot a napokban kapták meg,
azt már nem lehet a költségvetésbe beépíteni.
Varga Jánosné
Megkérdezte, hogy miért kell a területfoglalásért fizetni, szerinte ez az önkormányzat
jóindulatán múlik csak, hogy a területet térítés nélkül átadják ehhez a
rendezvényhez, valamint, hogy milyen egyéb civil szervezetek vannak a faluban,
akivel az önkormányzat együttmőködik.
Marics Józsefné polgármester
Elmondta, hogy 2003-ig nem volt az önkormányzatnak rendelete a közterületre
vonatkozóan, azóta viszont az elıírt szabályokat be kell tartani. A rendezvény
megtartását nem utasították el, viszont nem kapták meg a szervezésével kapcsolatos
felelıs személy nevét, akivel egyeztetni kellene. Második kérdésére elmondta, hogy
egyéb civil szervezet a Cselgáncs Egyesület, a helyi Vadásztársaság, valamint a
Sportegyesület. Válaszában még elmondta, hogy a közterület-foglalásért nem kell
fizetnie az Egyesületnek, viszont közterület-foglalási engedélyt kell kérnie.

Varga Jánosné
Felszólalásában idézett az Egyesülethez címzett levélbıl, mely szerint „az
önkormányzat közterületre engedélyt elızetesen bemutatott szakhatósági
hozzájárulások esetében adhatja meg, hiszen egy ilyen volumenő rendezvény
megrendezése többirányú bejelentési kötelezettséghez kötött.” Hozzátette, hogy a
falu lakosságának szerettek volna egy családi rendezvényt szervezni.
Kunné Hegyes Zsuzsanna mb. körjegyzı
Megjegyezte, hogy a kérelemben úgy áll, hogy 300 külsı vendég is érkezik, amibıl
nem nyilvánvaló, hogy ezek a személyek családtagok. Ebben szerepel, hogy 100
fınek a rendezvény ingyenes, (aki helybeli, idıs) 300 fı karszalaggal 1000 Ft-os
belépıjeggyel külsı vendégként érkezik.
Varga Jánosné
Hozzátette, hogy a belépıjegyet azért kell kifizetni, mert az érkezı mővészeknek ki
kell fizetni a fellépésüket.
Marics Józsefné polgármester
Nehezményezte, hogy Miklósa Erikával, az Egyesület elnökével még mindig nem
sikerült leülni és megbeszélni a programokat, ami fontos lenne.
Mivel több felszólalás nem volt, kérte a képviselı-testületet, amennyiben
egyetértenek a közmővelıdési rendelet módosításával, kézfeltartással szavazzanak.
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 5 igen szavazattal - az
alábbi rendeletet alkotja:
Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
9/2008.(IV.23.) B.Önk.számú rendelete az
A közmővelıdésrıl szóló 10/2005. (VII.10.) sz. rendeletének módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv melléklete.
3./ Egyebek
-

a háziorvosi szolgálat

Marics Józsefné polgármester
A napirendi pont ismertetésével kapcsolatosan elmondta, hogy az elızı testületi
ülésen már döntöttek arról, hogy egy bizottság ellenırizni fogja az ellátás
elszámolását az elmúlt évre vonatkozóan. A bizottságba csak képviselık lehetnek,
így az elızıleg megjelölt külsıs tag helyett személyesen veszi át az ellenırzést.
Amennyiben nem tudnak megegyezni a megállapodás módosításában a fenntartási
költségek megosztására vonatkozóan, az önkormányzat hivatalosan a MEP-hez
fordul.
Felkérte a Képviselı-testületet, amennyiben a módosítással egyetértenek,
kézfeltartással szavazzanak.
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 5
következı határozatot hozta:

igen szavazattal – a

29/2008. (IV. 22.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta Isztimér
Község Önkormányzatával kötött A háziorvosi szolgálat közös fenntartásáról
szóló megállapodást és azt az alábbi pontokon javasolja módosítani:
-

Bakonykuti külön orvosi rendelıvel rendelkezik, melynek fenntartásának
költségeit az önkormányzat viseli.

-

A rendelı felszereltsége az önkormányzat tulajdona.

-

A két önkormányzat megegyezik abban, hogy a háziorvosi szolgálat
személyi jellegő költségeit és a szolgáltatás fogyó eszközeinek költségét
a két önkormányzat lakosságszám arányában osztja meg egymás között.

-

Egyben kéri Isztimér Község Önkormányzatát, hogy a Megállapodás
szövegét a fentieken túl a még szükséges pontokban aktualizálja.

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Megállapodás 3.5.
pontja alapján a 3 tagú alkalmi ellenırzı munkacsoport tagjának Marics
Józsefné polgármestert választja meg.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
3./ Egyebek
- külterületi bútorok festése
Marics Józsefné polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy idıszerő a kültéri bútorok festése,
aminek elvégzéséhez kért árajánlatot. A kapott árajánlat szerint a munkadíj 284.000,Ft lenne. Az áfa összegét és az anyagköltséget ez az összeg nem tartalmazza.
Varga Jánosné
Javasolta, hogy a festést társadalmi munkában végezzék el.
Marics Józsefné polgármester
Válaszában elmondta, hogy ez a fajta munka szakembert igényel, mert nem csak
festeni kell, hanem csiszolni is és nem csak néhány kisebb munkáról van szó, hanem
többek között a temetıkaput, a hivatal korlátait, a kültéri szobrokat és a sok
virágládákat is le kell festeni. Hozzátette, hogy ezek a festési munkák a
költségvetésben is tervezett kiadások.
Marics Józsefné polgármester
Felkérte a képviselı-testületet, amennyiben a kapott árajánlatot elfogadják,
kézfeltartással szavazzanak.
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 5
következetı határozatot hozta:

igen szavazattal – a

30/2008. (IV. 22.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza az Alba
Divident Kft-t (Moha, Fı u. 38.) Bakonykuti Község területén lévı térszobrok és
kültéri bútorok festési munkáira.
Munkadíj:
284.000,- Ft + áfa
Az anyagköltség az önkormányzatot terheli.
Határidı: azonnal
Felelıs: Marics Józsefné polgármester

Bejelentések
Varga Jánosné
Megkérte Deák Dezsı Zoltán alpolgármestert, hogy a Pünkösdi királyság
rendezvénnyel kapcsolatban segítsen a szükséges szakhatósági engedélyek
megkérésében.
Deák Dezsı Zoltán alpolgármester
Elmondta, hogy a rendırségnek és az ÁNTSZ-nek is be kell jelenteni a rendezvényt.
Marics Józsefné polgármester
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy rally-verseny lesz a falu határain kívül, de mivel
csak a napokban értesült róla az önkormányzat, már nincs mód ez ügyben ügyfélként
bejelentkezni, hogy tiltakozzanak a verseny ellen. Jelezte, hogy a jövıben jobban
odafigyelnek ezekre a rendezvényekre, hogy a környék élıvilágát és a faluban élı
emberek nyugalmát megvédjék az ilyen programoktól.
Bejelentette még, hogy szombatra társadalmi munkát szerveznek a temetı mögötti
rész kitakarítására. A további programok: április 30. este májusfa állítás, május 1-jén
bográcsparti, ahol az ügyességi és a gulyásfızı versenyek között tatai íjászok
tartanak bemutatót. Hozzátette még, hogy Fülöp Gyula felajánlotta, hogy 10 fınek
(az idısebbek közül) tud ingyenes jegyet biztosítani a Gorsiumba a május 3-ai
játékokra. Amennyiben többen igényelnék ezt a programot, az önkormányzat
kifizetné a különbözetet. A Móri Vöröskereszt felajánlotta, hogy egy 8 személyes
buszt 60,- Ft-os km-áron biztosít az ilyen alkalmakra.
Egyebek
- Beszámoló Isztimér és Bakonykuti Községek Körjegyzıségének 2007 évi
munkájáról
Marics Józsefné polgármester
Röviden ismertette a beszámoló tartalmát, amit a képviselık is elızetesen
megkaptak. Hozzátette, hogy az ingatlanvagyon-kataszter vonatkozásában nagyok a
hiányosságok, ezeket a belsı könyvvizsgáló jelentésben elküldi. Az eddigi becsült
értékek 36 millió Ft-ot jelöltek, ami a valóságnak megfelelıen 160 millió Ft.. A valós
értékekrıl jegyzıkönyvet vesznek fel, a vizsgálat költségeit pedig Isztimérre hárítják.

Javasolja a a képviselı-testületnek, hogy a beszámolót ne fogadják el addig, míg az
ingatlanvagyon-katasztert érintı könyvvizsgálat le nem zárul. Kéri a képviselıket a
javaslatról kézfeltartással szavazzanak.
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 5
következetı határozatot hozta:

igen szavazattal – a

31/2008. (IV. 22.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta Isztimér
Község Önkormányzat által megküldött , a Körjegyzıség 2007. évre vonatkozó
tevékenységérıl szóló beszámolót és dönt, hogy az ingatlanvagyon-katasztert
érintı könyvvizsgálat lezárásig a beszámolót nem fogadja el.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
Egyebek:
- Javaslat a fogorvosi feladatok ellátása tárgyában megkötött Megállapodás
módosítása
Marics Józsefné polgármester
Ismerteti a fogorvosi feladatok ellátására kötött Megállapodás módosítására tett
javaslatot és kéri a képviselıket a javaslatról kézfelemeléssel szavazzanak.
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 5
következetı határozatot hozta:

igen szavazattal – a

32/2008. (IV. 22.) B. Önk. sz. Határozata
a fogorvosi feladatok ellátása tárgyában megkötött Megállapodás módosítása
Bakonykuti Községi Önkormányzat képviselı-testülete a fogorvosi
feladatok ellátása tárgyában 2007. szeptember 18-án megkötött
Megállapodást 2008. június 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
A MEGÁLLAPODÁS kiegészül egy 7. ponttal az alábbiak szerint úgy, hogy
a kiegészítı szabályozás a jelenlegi 7. pont helyébe lép, a többi ez után
következı pont (rendelkezés) számozása értelemszerően eggyel
magasabbra változik:
7. Iszkaszentgyörgy telephely Bakonykuti Községi Önkormányzata
számára rendelési idı idıtartamára térítésmentesen biztosítja a rendelı
helyiségeit
(Egészségház,
Iszkaszentgyörgy,
Kossuth
tér 1.).
Térítésmentesen használatba adja a külön jegyzıkönyvben rögzített
felszereléseket, berendezéseket, eszközöket, melyek a rendelkezésre
bocsátott helyiség tartozékai.
A MEGÁLLAPODÁS többi része változatlan marad.
A képviselı-testület megbízza
módosításának aláírásával.

a

polgármestert

a

Megállapodás

Határidı: folyamatos.
Felelıs: polgármester.
Egyebek:
- Javaslat a fogorvosi és fogászati szakellátási szolgálat közös fenntartására
megkötött Társulási Megállapodás módosítása
Marics Józsefné polgármester
Ismerteti a a fogorvosi és fogászati szakellátási szolgálat közös fenntartására
megkötött Társulási Megállapodás módosítására tett javaslatot és kéri a képviselıket
a javaslatról kézfelemeléssel szavazzanak.
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 5
következetı határozatot hozta:

igen szavazattal – a

Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
33/2008. (IV. 22.) B. Önk. sz. Határozata
a fogorvosi és fogászati szakellátási szolgálat közös fenntartására megkötött
Társulási Megállapodás módosítása
Bakonykuti Községi Önkormányzat képviselı-testülete a Ttv. 8. § -a
alapján 1998. április 16 –án, a fogorvosi szolgálat és fogászati szakellátási
szolgálat közös fenntartása érdekében megkötött Társulási Megállapodást
2008. június 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. A MEGÁLLAPODÁS 2.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„2.3. A társulás telephelye: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. alatti
Egészségház”
2. A MEGÁLLAPODÁS kiegészül az alábbi 2.4. ponttal:
„2.4. Mőködési területe, ellátási körzete: a társult önkormányzatok
közigazgatási területe, melyen a lakónépességet figyelembe véve egy
fogorvosi vegyes szolgálat és a szakellátás területén fogszabályozási és
önálló röntgen szakellátási szolgálat mőködik.”
3. A MEGÁLLAPODÁS 3.2. pontja helyébe az alábbiak szabályozás lép:
„3.2. Kincsesbánya község képviselı-testülete biztosítja a fogorvosi és
szakellátási szolgálat mőködéséhez szükséges rendelıt annak jelenlegi
felszereltségével együtt azzal, hogy jelen megállapodás az ingatlan és a
meglévı ingóságok tulajdonjogi helyzetét nem érinti. A társult
önkormányzatok – kivéve Iszkaszentgyörgyöt – a mindenkori hatályos
jogszabályok által elıírt alapmőszerezettség körébe tartozó orvosi
mőszerek, eszközök, berendezési tárgyak rendelkezésre állását úgy
biztosítják, hogy az igény felmerülését követıen a képviselı-testületek
minısített többséget igénylı egyetértésével – költségvetési önkormányzati
rendeleteikben a szükséges pénzeszközök szerepeltetésével – a székhely
képviselı-testület gondoskodik annak beszerzésérıl.

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat képviselı-testülete ingyenes
használattal biztosít Iszkaszentgyörgy településen a fogorvosi és
szakellátási szolgálat mőködéséhez szükséges másik rendelıt, melyhez
nem kéri a társulásban részt vevı többi község anyagi hozzájárulását.
Iszkaszentgyörgy település nem járul hozzá anyagilag a kincsesbányai
rendelı mőködéséhez. Iszkaszentgyörgy önkormányzata a mindenkori
hatályos jogszabályok által elıírt alapmőszerezettség körébe tartozó
orvosi mőszerek, eszközök, berendezési tárgyak rendelkezésre állását az
iszkaszentgyörgyi orvosi rendelıben biztosítja.”
4. A MEGÁLLAPODÁS 3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.3. A fogorvosi rendelési idı heti 30 óra, a fogorvos és a szakképzett
asszisztensnı részvételével, melybıl 12 órát az iszkaszentgyörgyi
telephelyen lévı rendelıben köteles az orvos rendelni.
A rendelési kötelezettség az alábbiak szerint alakul:
Hétfı:
8.00 – 14.00 – Kincsesbánya
Kedd:
8.00 – 14.00 – Iszkaszentgyörgy
Szerda:
13.00 – 19.00 – Kincsesbánya
Csütörtök: 13.00 – 19.00 – Iszkaszentgyörgy
Péntek:
8.00 – 14.00 – Kincsesbánya”
5. A MEGÁLLAPODÁS 3.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.3. A fogszabályozási szakrendelés és a fogászati röntgen a
szakfogorvos és asszisztensnı kötelezı részvételével a kincsesbányai
rendelési idıben történik.”
6. A MEGÁLLAPODÁS 3.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.6. A rendelı helyiségével, fenntartásával, rendeltetésszerő használatra
alkalmas üzemeltetésével járó feladatok ellátásával – főtés, világítás, stb.
– kapcsolatos teendık megvalósításáról a kincsesbányai rendelı
esetében Kincsesbánya Községi Önkormányzat, az iszkaszentgyörgyi
rendelı esetében Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat gondoskodik.”
7. A MEGÁLLAPODÁS 3.9. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.9. A képviselı-testületek – kivéve az iszkaszentgyörgyi képviselıtestületet – hozzájárulásaikat saját költségvetési rendeleteikben
szerepeltetik. Iszkaszentgyörgy községi Önkormányzat köteles az
iszkaszentgyörgyi telephelyen lévı rendelı fenntartását külsı hozzájárulás
nélkül biztosítani.”
8. A MEGÁLLAPODÁS 3.10. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„Az ellenırzés kiterjedhet mind a kincsesbányai, mind
iszkaszentgyörgyi telephelyen lévı rendelıre.”

az

9. A MEGÁLLAPODÁS 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6.2. A társulás megszőnése esetén:
Az egészségbiztosítási finanszírozáson felüli, a társult önkormányzatok –
kivéve Iszkaszentgyörgy – költségvetési hozzájárulásából származó

vagyonszaporulatot a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó
szabályai szerint osztják meg a hozzájárulás mértékének megfelelıen.
A rendelı helyiségét, annak birtokba adásakor a meglévı eszköz – és
felszerelés állományát Kincsesbánya Községi Önkormányzat birtokába
vissza kell adni. Az elszámolás tekintetében a megszőnés idıpontját
követı 30 napon belül meg kell állapodni.
Az iszkaszentgyörgyi rendelı esetében nincs szükség elszámolásra. Az
iszkaszentgyörgyi rendelı helyisége, annak birtokba adásakor meglévı
eszköz – és felszerelés állománya a megszőnés után is teljes egészében
Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat tulajdona lesz.”
„A társulási megállapodás módosítását Kincsesbánya Községi
Önkormányzat képviselı-testülete ………………. számú határozatával,
Isztimér Községi Önkormányzat képviselı-testülete ………………. számú
határozatával, Bakonykuti Községi Önkormányzat képviselı-testülete
……………………. számú határozatával, Iszkaszentgyörgy Községi
Önkormányzat képviselı-testülete ……………… számú határozatával
jóváhagyta, melyekben foglalt felhatalmazással élve a polgármesterek azt,
mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezıt kézjegyükkel
ellátták.
A MEGÁLLAPODÁS többi része változatlan marad.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a Társulási Megállapodás
módosításának aláírásával.
Határidı: folyamatos
Felelıs: polgármester

Varga Jánosné
Kérte, hogy a Bakonykuti focipálya tulajdonviszonyait is rendezze az önkormányzat,
mert a következı évben egészségtervet szeretnének benyújtani a pálya felújításával
kapcsolatban.
Marics Józsefné polgármester
Válaszában elmondta, hogy az érintett rész egy külterületi ingatlan, amit elıször
belterületbe kell vonni. Javasolta, hogy a régi focipályát újítsák fel, mivel az elıbb
említett terület rendezése bonyolult és hosszadalmas folyamat lenne.
Varga Jánosné lakos
Elmondta, hogy nem tartja ezt jó ötletnek, mivel a közelben vadászatokat is szoktak
tartani, a gyerekek érdekében a falu központjában lévı pálya biztonságosabb lenne.
Felajánlotta még, hogy a kıkeresztet és környékét megtisztítják, de a nagyobb
bodzát ki kellene vágatni.
Marics Józsefné polgármester
Felszólalásában elmondta, hogy mivel ez a terület magántulajdonban van, ami szent
és sérthetetlen, az önkormányzat nem nyúlhat hozzá. Hozzátette még, hogy a
tulajdonos feladata az ingatlan rendbetétele.

Takács Jánosné lakos
Megkérdezte, hogy mikortól érvényes az elızı testületi ülésen elfogadott rendelet, a
Bakonykuti névhasználattal kapcsolatban.
Kunné Hegyes Zsuzsanna megbízott körjegyzı
Válaszában elmondta, hogy a rendelet egy már meglévı állapotra vonatkozik
hatályba lépése napjától, visszamenıleg nem szabályoz. Amennyiben folyamatosan
használja a nevet, bejelentési kötelezettsége van az önkormányzat felé.
Takács Jánosné lakos
Bejelentette, hogy másnap környezetvédelmi konferencia lesz, ezzel kapcsolatban
megkérdezte, hogy a környéken a szükséges főnyírást, hogyan lehetne addig
elvégezni, mivel a média is jelen lesz, valamint, hogy szeretnének néhány helyre
facsemetéket ültetni, mert a régi fák elpusztultak, vagy kiöregedtek.
Marics Józsefné polgármester
Válaszában elmondta, hogy elızetes megbeszélés alapján két nap múlva kezdik
meg a főnyírást a faluban. Javasolta, hogy mindenki a saját háza elıtt nyírja le a
füvet, valamint tegye rendbe a háza elıtt lévı virágládákat, ami sajnos nem
mindenkinek nyilvánvaló. A faültetéssel kapcsolatban javasolta, hogy elıbb
egyeztessenek az önkormányzattal és a lakókkal is.
Takács Jánosné lakos
Hozzászólásában elmondta, hogy néhány lakó véleménye szerint a faluba már nem
kellene több fát ültetni, mert ısszel a falevelet már senki nem szedi össze és nem
viszi el.
Elmondta, hogy az önkormányzatnak biztosítania kellene egy komposztáló
berendezést, egy aprítógépet, valamint egy tároló helyet a zöldhulladék számára,
amit késıbb komposztként fel lehetne használni a faluban.

Marics Józsefné polgármester
Javasolja a képviselıtestületnek, társadalmi munkában takarítsák ki hétvégén a
temetı környékét.
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 5
következetı határozatot hozta:

igen szavazattal – a

34/2008. (IV. 22.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 26-án
szombaton 9.00 órai kezdettel társadalmi munkára hívja a település lakosságát,
melynek célja a temetı és környéke rendbetétele és kitakarítása.
Határidı: 2008. április 26.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
Ács Zoltán képviselı
Megkérdezte, hogy a környezetvédelmi konferenciára kik mehetnek el?

Varga Jánosné
Válaszában elmondta, hogy a hely szőkössége miatt hozzáértı szakembereket
hívtak meg, a médián keresztül pedig eljut a hír mindenkihez.
Marics Józsefné polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.

K. m. f.

Marics Józsefné
polgármester

Kunné Hegyes Zsuzsanna
mb. körjegyzı

