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JEGYZİKÖNYV
Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. november
24-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi ülésérıl.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.
Jelen vannak:
Marics Józsefné
Deák Dezsı Zoltán
Ács Zoltán
Bódis Gyula
Andrásy Ferencné
Kaufman Jenıné

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Távol maradt:
Tanácskozási joggal:
Parajdi Cecília

aljegyzı

Marics Józsefné polgármester
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselı-testület ülése
határozatképes, mivel a hat megválasztott képviselıbıl hat fı jelen van. Ezt
követıen az ülést megnyitotta. Javaslatot tett – a meghívó szerint - a tárgyalandó
napirendekre.
A képviselı-testület – 6 igen szavazattal, egyhangúlag, határozathozatal nélkül - a
következı napirendi pontokat elfogadta az alábbiak szerint :
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató Bakonykúti Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodása
három negyedéves teljesítésének helyzetérıl
2./Javaslat az önkormányzat költségvetésének és a költségvetésrıl szóló
rendelet módosítására
3./Javaslat Bakonykúti Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési
koncepciójára
6./Bejelentések, egyebek
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Tájékoztató Bakonykúti Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodása
három negyedéves teljesítésének helyzetérıl – írásban csatolva
Marics Józsefné polgármester
Röviden ismertette az önkormányzat 2008. évi háromnegyed éves gazdálkodás
helyzetét. Kiemelte, hogy az önkormányzat gazdálkodása stabil, a bevételekkel jól
gazdálkodtak. Sikerült visszafizetniük a Pénzügyi Alaptól felvett hitelt. Megtörtént a
futballpálya melletti területen az áramvételi lehetıség kiépítése. 2008-ban az idıjárás
miatt több alkalommal kellett főnyírást végeztetni, ezért arra viszonylag nagyobb
összeget fizettek. A Móri Áfésztıl megvásárolta az önkormányzat az élelmiszer és
italbolt épületét, a vételár felét már kifizette az önkormányzat, a fennmaradó 50 %
pedig 2009. február végéig kerül kiegyenlítésre.
A képviselı-testület – 6 igen szavazattal, egyhangúlag – a következı határozatot
hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
79/2008. (XI.24.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bakonykúti Község Önkormányzatának 2008. évi gazdálkodása
háromnegyed éves teljesítésének helyzetérıl szóló beszámolót.
-------------2./Javaslat az önkormányzat költségvetésének és a költségvetésrıl szóló
rendelet módosítására
A napirendhez kapcsolódóan a képviselı-testület – 6 igen szavazattal, egyhangúlag,
- a következı rendeletet alkotta:
Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
13/2008.(XI.25.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló
7/2008. (IV.09.), 10/2008. (VI.27.) B. Önk. sz. rendelettel módosított
1/2008.(II.16.) B. Önk. sz. rendelet módosítására
A rendelet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.
-------------
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3./Javaslat Bakonykúti Községi
koncepciójára – írásban csatolva

Önkormányzat

2009.

évi

költségvetési

Marics Józsefné polgármester
Az írásos anyag kiegészítéseként elmondta, hogy a 2009. évi tervezett fejlesztések
közül egyik kiemelkedı a játszótér európai uniós normáknak megfelelı kiépítése, a
környezet parkosítása. Elmondta továbbá, hogy 2009-ben pályázati lehetıségek
igénybe vételével tervezik a belterületi utak felújítását.
A képviselı-testület – 6 igen szavazattal, egyhangúlag – a következı határozatot
hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
80/2008. (XI.24.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bakonykúti Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési
koncepcióját.

BEJELENTÉSEK

Deák Dezsı Zoltán alpolgármester
Felvetette, hogy a Gagarin utcai út javításához két autó murvára volna szükségük.
Elmondta továbbá, hogy a buszmegállóknál, a leszállás biztonsága érdekében
valamilyen megoldást kellene találniuk, például kiemelt szegély építését. Javasolta,
hogy szervezzenek a faluban társadalmi munkát az árkokban összegyőlt levelek
összegyőjtésére és az átereszek kitisztítására. Elmondta, hogy gyakoriak a
tőzgyújtások, például a Jókai utcában is kiégették a füvet, amikor a leveleket
meggyújtották. Úgy gondolta, hogy ez a késıbbiekben nem szerencsés ismét
megtenni.

K. m. f.

Marics Józsefné
polgármester

Parajdi Cecília
aljegyzı

