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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

 
Mely készült:  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. 
szeptember  13-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános  testületi ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye : :  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
 
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
Kasza Jánosné   alpolgármester  
Dr. Fülöp Gyula   képviselı 
Szalmási Tamás Ferencné képviselı 
Törjék György     képviselı 

 
     

 
 
Tanácskozási joggal:  
 
   
                      Parajdi Cecília                              körjegyzı 
 
   
 
Marics József  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fı képviselı az ülésen jelen 
van. Javasolta, hogy a Képviselı-testület vegye fel önálló napirendi pontként a 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását, illetve az Egyebek napirenden belül 
tárgyalja meg a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft-ben fennálló 
üzletrész értékesítésére vonatkozó vételi ajánlatot. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  határozathozatal nélkül - a 
következı napirendi pontokat elfogadta. 
 
 
NAPIREND:  
 
1./ Beszámoló a polgármesternek a Székesfehérvári T öbbcélú Kistérségi 
Társulási Tanácsban végzett tevékenységér ıl – a polgármester elıterjesztésében 
 
2./Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi T ársulás Társulási 
Megállapodása VII. sz. módosítására – a polgármester elıterjesztésében 
 
3./ Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetés érıl szóló rendelet 
módosítására – a polgármester elıterjesztésében 



 2 

4./ Beszámoló Bakonykúti Önkormányzat 2011. évi köl tségvetésének I. félévi 
teljesítésér ıl – a polgármester elıterjesztésében 
 
5./Javaslat az Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Közsé gek Körjegyz ısége 
Alapító Okiratának módosítására – a körjegyzı elıterjesztésében 
 
6./ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítás a – a polgármester 
elıterjesztésében 
 
 
7./ Egyebek. 

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA  
 
 

1./ Beszámoló a polgármesternek a Székesfehérvári T öbbcélú Kistérségi 
Társulási Tanácsban végzett tevékenységér ıl – a polgármester elıterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi 
Társulási Tanácsban végzett munkájáról szóló írásos beszámolót valamennyi 
képviselı már korábban megkapta. Elmondta, hogy két dologgal szeretné 
kiegészíteni az írásos elıterjesztést: új elszámolási rendre tér át a Kistérségi Tanács. 
Nevezetesen arra, hogy a költségekhez való hozzájárulás nem lakosságszám 
arányában történik 2011-tıl, hanem annak arányában, hogy egy adott településrıl 
hányan veszik igénybe mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket a Kistérség nyújt. 
Ez kedvezıtlen számunkra, de igazságos. Az elıterjesztésben leírt 363.778,-Ft 
fizetési kötelezettség azonban már nem ennyi lesz, az összeg lényegesen kevesebb 
lesz. Elmondta, hogy Bakonykúti hozzájárulásának növekedését az eredményezi, 
hogy a községben arányaiban  többen veszik igénybe a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtást és a házi gondozást, mint más településeken. Elmondta, hogy a 
másik dolog a Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ ügye. Az írásos beszámoló 
erre is kitér. Elmondta, hogy Iszkaszentgyörgy község vállalta a beruházás 
megvalósításával kapcsolatos összes feladatot és költségviselést. Bakonykúti és 
Csór elvi támogatását adta, viszont Moha és Sárkeresztes nem kíván részt venni a 
mikrotársulásban. Így azonban már nincs meg a szükséges öt település. A jelenlegi 
helyzet: a VÁTI részére elküldésre került egy levél, mely azt tartalmazza, hogy 
Iszkaszentgyörgy község egyedül valósítaná meg a projektet és a projekt 
megvalósulása esetén önkéntes alapon lehetne csatlakozni más településeknek. 
Kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy az elıterjesztettekhez szóljanak hozzá, 
mondják el véleményeiket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ı megkérdezte, hogy mi alapján számolta ki a 
Kistérség a hozzájárulás összegét. Elmondta, hogy szeretne betekintést nyerni abba, 
hogy  az egyes települések tekintetében mibıl adódik a fizetendı összeg. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy az egész kistérség költségvetése 
mintegy 650 millió forint, amelynek nagy részét a Szociális Alapszolgáltatási 
Központnak a költségvetése teszi ki. A települések közötti elszámolás a települések 
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által igénybe vett szolgáltatások mutatószámai alapján történik. A 2010. évi 
zárszámadást a Kistérségi Tanács a következı ülésén tárgyalja, így a mai napon 
megkapta az összes írásos elıterjesztést, amelybe természetesen Képviselı 
Asszony is betekinthet, javasolta, hogy ezt az ülés után nézze át. 
  
Törjék György képvisel ı elmondta, elgondolkodtató, hogy egy ilyen kis település, 
mint Bakonykúti mibıl tudja finanszírozni a költségeket. 
Tudni kellene, hogy melyek a kötelezı feladatok és melyek azok a feladatok, 
amelyek nem kötelezıek. 
 
Parajdi Cecília körjegyz ı elmondta, hogy az önkormányzat kötelezı feladatait az 
önkormányzati törvény határozza meg. 
 
Törjék György képvisel ı megkérdezte, hogy lehet-e másképpen megoldani a 
szociális ellátásokat, olcsóbban, más költségekkel. 
 
Parajdi Cecília körjegyz ı válaszként elmondta, hogy lehet a feladat ellátást más 
módon biztosítani, pl. szolgáltatót váltani, mással is lehet szerzıdést kötni a feladatok 
ellátására. 
 
Marics József polgármester  – mivel több hozzászólás nem volt - kérte a Képviselı-
testület tagjait, hogy amennyiben a beszámoló elfogadásával egyetértenek, 
kézfeltartással szavazzanak. 
 
A Képviselı-testület a napirend ügyében 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
101/2011. (IX. 13.) B. Önk. sz. határozata 

 
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsban végzett tevékenységrıl  

 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete a polgármesternek a  
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanác sban végzett 
tevékenységér ıl szóló beszámolóját elfogadta. 
 

------------------------------- 
 
 
 
2./Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi T ársulás Társulási 
Megállapodása VII. sz. módosítására – a polgármester elıterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodása VII. sz. módosítására vonatkozó javaslatot 
valamennyi képviselı már korábban megkapta. Elmondta, hogy a megállapodás 
módosítása azért válik szükségessé, mert korábban azért lett módosítva a 
megállapodás, hogy az ügyek intézése nem kistérségi munkaszervezetben, hanem a 
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székesfehérvári hivatal szervezeti keretei között történik – ezzel Bakonykúti Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete is egyetértett. 4 település viszont nem értett 
egyet a módosítással, ezért vissza kell állítani az eredeti állapotot. Továbbá a családi 
napközi hálózat telephelyeit is tartalmaznia kell a megállapodásnak. 
 
A Képviselı-testület a napirend ügyében 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
102/2011. (IX. 13.) B. Önk. sz. határozata 

 
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása VII. sz. 

módosításáról 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Székesfehérvári Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása VII. sz. módosítását elfogadó 69/2011. 
(IV.18.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja s egészíti ki: 
 
1. A határozat I/52. pontjában elfogadott, a Társulási Megállapodás VIII. 

kiegészítését tartalmazó VIII/15. pontban annak 15.1., 15.5., 15.10.1., 15.10.2., 
15.10.3. és 15.10.6. pontjában a Polgármesteri Hivatal megnevezés helyébe 
Székesfehérvári Kistérségi Iroda megnevezés lép. 

 
 A VIII/15.5. pont szövegezése a „gazdálkodási” munkarészt követıen kiegészül 

az „és munkaszervezeti”, a „kapcsolatos költségek fedezetéül” mondatrészt 
követıen az „elsıdlegesen” mondatrésszel, továbbá az utolsó „amennyiben az 
nem elegendı, úgy a többletköltségeket az önkormányzatok lakosságszám 
arányosan viselik” mondatrésszel. 

 
 A VIII/15.8.3. pontban foglaltak hatályukat vesztik, a 15.8.4.-15.8.9. pontok 

számozása 15.8.3.-15.8.8. pont számozásra módosul.  
 
 A VIII/15.10.4. pontban a „Polgármesteri Hivatal kijelölt köztisztviselıje” 

mondatrész helyébe a „Székesfehérvári Kistérségi Iroda vezetıje” megnevezés 
lép.  

 
2. A határozat I/55. pontja szövegezése kiegészül az alábbi IX/5. pontot módosító 

szövegezéssel: 
 

„melyet megelızıen az 5. pont kiegészül a „- családi napközi feladat kivételével –„ 
mondatrésszel, valamint az alábbi második bekezdéssel: 

 
„A családi napközi feladat ellátását a Társulás a Székesfehérvári Kistérségi Iroda 
tevékenységi körébe tartozóan biztosítja.” 

 
3. A határozat I/58. pontjával elfogadott, a Társulási Megállapodás IX/9.1. pontját 

kiegészítı rendelkezések közül a 9.1.5 pont törlendı, a I/52. pontban s a I/73. 
pontban a 9.1.5. pontra utalás 9.1.4. pontra módosul.  
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4. A határozat I/59. pontjával elfogadott, a Társulási Megállapodás IX/9.2. pontját - 
az Intézmény tevékenységi köreit - kiegészítı rendelkezései közül a 9.2.9. pont 
– Családi napközi 889102  szakfeladat - , valamint a határozat I/59. pont utolsó 
bekezdésébıl „9.2. pont utolsó bekezdése kiegészül az „és családi napközi” 
mondatrésszel” mondatrésze törlendı.   

 
5. A határozat I/61. pontjával elfogadott, a Társulási Megállapodás IX/11.2. pontját 

kiegészítı bekezdések közül a harmadik és negyedik bekezdés szintén 
törlendı.   

 
6. A határozat I/68. pontjával elfogadott, a Társulási Megállapodás IX/12.17. 

pontját érintı módosításban a „Polgármesteri Hivatal” megnevezés helyébe a 
„Székesfehérvári Kistérségi Iroda” megnevezés lép.  

 
7. A határozat I/72. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A Társulási Megállapodás VII. számú módosítása a módosítást utolsóként 
jóváhagyó képviselıtestület határozatának meghozatala napján lép hatályba.   
 

 
8. A Képviselıtestület a határozatát az alábbiak szerint kiegészíti: 
 

8.1. A Társulási Megállapodás V/12.4. pontjában a Székesfehérvári Kistérségi 
Iroda vezetıjének megbízási idıtartama határozatlan idıtartamról 
„meghatározott” idıtartamra módosul. 

 
8.2. A Társulási Megállapodás V/12. pontja kiegészül az alábbi 12.6. ponttal, 

mellyel egyidejőleg a 12.6. pont számozása 12.7. pontra módosul. 
 

„12.6. A Székesfehérvári Kistérségi Iroda alaptevékenységi körébe tartozik 
a Társulási Megállapodás IX/2. pontjában meghatározott valamennyi 
tagi Önkormányzat közigazgatási területére kiterjedıen a családi 
napközi feladat ellátása.  

 
 

 A családi napközi hálózat telephelyei: 
• 8151 Szabadbattyán, Iskola u. 7. sz. 
• 8154 Polgárdi, Szabadság u. 45. sz.  
•  

 
A Társulási Tanács, mint irányító szerv a Székesfehérvári Kistérségi 
Iroda Alapító Okiratának módosításával jogosult a további 
telephelyek meghatározására, mely a Társulási Megállapodás 
módosítását nem igényli.„ 
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II.  
 
A Képviselıtestület felkéri a Polgármestert, hogy a Székesfehérvári Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elnökét a határozat kivonatának 
megküldésével a Képviselıtestület döntésérıl értesítse.  
 
Felelıs:  Marics József   
  polgármester 
 
Határidı: azonnal 
 
 

----------------------------------------- 
 
 
 
 
3./ Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetés érıl szóló rendelet 
módosítására – a polgármester elıterjesztésében 
 
4./ Beszámoló Bakonykúti Önkormányzat 2011. évi köl tségvetésének I. félévi 
teljesítésér ıl – a polgármester elıterjesztésében 
 
Marics József polgármester  javasolta, hogy a 3. és 4. napirendi pontot együtt 
tárgyalja a Képviselı-testület, mivel a két napirend kapcsolódik egymáshoz. 
Elmondta, hogy az írásos elıterjesztést és a rendelet-tervezetet valamennyi 
képviselı már korábban megkapta. 
Ismertette a bevételek és kiadások alakulását. Tájékoztatta a Képviselı-testületet a 
késıbbi évekre áthúzódó kötelezettségvállalásokról, az önkormányzat 
pénzkészletérıl, az értékpapír állományról és az önkormányzat vagyonának 
alakulásáról. 
Kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy az elıterjesztettekkel kapcsolatban mondják 
el véleményeiket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 
 
Szalmási Tamás Ferencné  képviselı elmondta, hogy a 2011-es költségvetés 
tervezésekor, illetve tárgyalásakor a Képviselı-testület minden tételt megtárgyalt. A 
beszámolóval számszakilag semmi problémája nincs, precíz, részletes, de ennek 
ellenére véleménye szerint a költségvetés elfogadhatatlan. Semmiféle spórolás jele 
nem mutatkozik. 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a képviselıknek is kiküldött 
elıterjesztésben szereplı számadatok nem támasztják alá ezt a véleményt. A 
kiadások valójában 33%-os teljesítésen állnak. Ez még akkor is a takarékos 
gazdálkodásra utal, ha tudjuk azt, hogy a második félévben olyan jelentısebb 
kiadásaink lesznek, mint a főnyírás, az utcabútorok festése és a falunap költségei.   
 
 
Törjék György képvisel ı a napirend ügyében név szerinti szavazást javasolt. 
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Parajdi Cecília körjegyz ı tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a név szerinti 
szavazásról határozatot kell hozni, és a név szerinti szavazáshoz minısített többség 
szükséges. 
 
Marics József polgármester  kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben 
egyetértenek a név szerinti szavazással, kézfeltartással szavazzanak. 
 
A Képviselı-testület a név szerinti szavazásra vonatkozó indítványról 5 igen 
szavazattal – egyhangúlag - ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
103/2011. (IX. 13.) B. Önk. sz. határozata 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV. 1.) önkorm ányzati rendelete 15. § (8) 
bekezdés b) pontja alapján, Törjék György képvisel ı indítványára az 
önkormányzat a 2011. évi költségvetésér ıl szóló 1/2011. (II. 17.) önkormányzati 
rendelet módosítása, valamint az önkormányzat 2011.  évi költségvetésének I. 
féléves teljesítése döntéshozatala során név szerin ti szavazást rendel el. 
 
 

------------------------------- 
 
 
Marics József polgármester  javasolta a Képviselı-testületnek, hogy az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésról szóló 1/2011. (II. 17.) önkormányzati 
rendelet módosítására elıterjesztett tervezetrıl név szerint szavazzanak. 
 
Marics József:                       igen, 
Kasza Jánosné:                    igen 
Dr. Fülöp Gyula:                   igen 
Szalmási Tamás Ferencné: nem 
Törjék György:                     nem  
 

 
A Képviselı-testület a név szerinti szavazás eredményeként az önkormányzat 2011. 
évi költségvetésének módosításáról 3 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotta. 
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
9/2011. (IX. 15.) rendelete  

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 

az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló  
1/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
 
Marics József polgármester  felkérte a Képviselı-testületet, hogy az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítésérıl szóló beszámoló ügyében név 
szerint szavazzanak. 
 
 
Marics József:                       igen, 
Kasza Jánosné:                    igen 
Dr. Fülöp Gyula:                   igen 
Szalmási Tamás Ferencné: nem 
Törjék György:                     nem  

 
A Képviselı-testület a név szerinti szavazás eredményeként az önkormányzat 2011. 
évi költségvetésének I. féléves teljesítésérıl szóló beszámoló ügyében  3 igen 
szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbiak szerint határozott. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
104/2011. (IX. 13.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete – az Áht. 79. §-ában 
foglaltak szerint – tájékozódott az önkormányzat 20 11. I. féléves 
gazdálkodásának helyzetér ıl. 
Az elıterjesztést és annak mellékleteiben foglaltakat – 2 011. június 30-i 
állapotnak megfelel ıen: 
 

- 16.181 e Ft bevételi és kiadási el ıirányzattal, valamint 
- 11.156 e Ft bevételi és 9.357 e Ft kiadási teljesít éssel 

 
tudomásul vette és elfogadta. 
 
 
 

----------------------------------- 
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5./Javaslat az Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Közsé gek Körjegyz ısége 
Alapító Okiratának módosítására – a körjegyzı elıterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos 
elıterjesztést valamennyi képviselı megkapta. 
Átadta a szót Parajdi Cecília körjegyzınek. 
 
Parajdi Cecília körjegyz ı elmondta, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 
iránymutatása szerint a népszámlálással, annak elıkészítésével kapcsolatos 
bevételeket, kiadásokat a 841173-1 Statisztikai tevékenység (alaptevékenység) 
szakfeladaton kell elszámolni. Az NGM egyúttal javasolta az önkormányzatoknak, 
hogy a szakfeladatot vegyék fel az Alapító Okiratba is. Erre  való tekintettel  javasolta 
a Körjegyzıség  alapító okiratában a 841173-1 Statisztikai tevékenység szakfeladat 
felvételét rögzíteni. 
 
A Képviselı-testület a napirend ügyében 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
105/2011. (IX. 13.) B. Önk. sz. határozata      

 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete – alapítói hatáskörében 
eljárva – az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek K örjegyz ısége alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
1./ Az alapító okirat 8/a/ pontjában                           

- „Az alaptevékenység szakfeladat szerinti besorolása  „ (2010. január 1-t ıl 
érvényes szakfeladatrend) az alábbiakkal egészül ki : 

 
„Statisztikai tevékenység     841 173” 

 
A képvisel ı-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjeg yzıt az 
Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyz ısége – határozatban 
foglaltaknak megfelel ı – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alap ító 
okiratának aláírására. 
 

----------------------------------- 
 
 
6./ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítás a – a polgármester 
elıterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a Szociális ellátásokról szóló rendelet 
módosítás tervezetét valamennyi képviselı megkapta. 
Átadta a szót Parajdi Cecília körjegyzınek. 
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Parajdi Cecília körjegyz ı elmondta, hogy a lakásfenntartási támogatás 
feltételrendszerét az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, 
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi 
CLXXI. Törvény 7. §-a, 2011. szeptember 1-jei hatályba lépéssel módosította. A 
lakásfenntartási támogatások esetében a szociális alapú gázár- és távhı 
támogatással kapcsolatos kormányzati döntéseknek megfelelıen indokolt a helyi 
rendelet módosítása. 
Elmondta, hogy a lakásfenntartási támogatás odaítélésében a Képviselı-testület 
dönt. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy végigolvasta az alap jogszabályt is és 
ismerve a községben a jövedelmi viszonyokat úgy gondolja, hogy egy család 
biztosan jogosult lesz a támogatásra, esetleg még 2-3 család jöhet szóba. 
Megjegyezte, hogy ilyen feltételekkel ez a dolog a költségvetésben meglátása szerint 
nem okoz problémát. 
 
Parajdi Cecília körjegyz ı elmondta, hogy  a három és többgyermekes családok 
esetében maradt a gázár támogatás az Államkincstárnál, tehát ık nem az 
önkormányzattól igényelhetik.  
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ı megkérdezte, hogy a támogatásról milyen 
formában értesül a lakosság. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy annak az egy fınek, aki biztosan 
jogosult lesz a támogatásra, személyesen üzent, hogy keresse fel. Azt a 2-3 családot 
ismeri, aki még számításba jöhet, a családgondozó fel fogja keresni ıket. 
Feleslegesnek tartaná, ha minden házhoz értesítés kerülne bedobásra, mert a 
támogatás elég szők kört fog érinteni. 
Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
10/2011. (IX. 15.) rendelete  

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ı-testülete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011.(IV.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

  
 

(A rendelet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
 

------------------------------------ 
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7./ Egyebek 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy 2011. szeptember 6-án részt vettek a 
Jegyzı Asszonnyal Siófokon egy viziközmő konferencián, ahol gyakorlatilag az új 
viziközmő törvény elıkészítésével, helyzetével kapcsolatban kaptak tájékoztatást és 
konzultációs lehetıséget. Ennek kapcsán az ebéd szünetben a Fımérnök Úrral - aki 
Bakonykúti vízproblémájával is foglalkozik – külön megbeszélést folytatott. Elmondta, 
hogy Bakonykúti vízbázisa témakörben már ezt megelızıen Törı Gábor 
Országgyőlési Képviselı Úrral is tárgyalt és kérte a segítségét és véleményét a 
vízmővel kapcsolatban és abban maradtak, hogy szeptember 30-ig várjanak. Az új 
törvény szerint a viziközmővek államosítása nem történik meg, így március 30-ig a 
pénzt fel kell használni. Elmondta, hogy az Ötv- tervezetében az egészséges ivóvíz 
biztosítása, mint kötelezı önkormányzati feladat nem szerepel. Ebbıl az egészbıl 
azt szőrte le, hogy az ellátás biztosítására az önkormányzatnak egy szolgáltatóval 
szerzıdést kell kötnie és attól a pillanattól kezdve a szolgáltató lesz a felelıs és nem 
az önkormányzat az ivóvíz biztosítása vonatkozásában. Ez egy áthidaló megoldás, 5 
éves idıtartamra lehet megkötni a szerzıdéseket –, míg a jelenlegi 10 évre szól - . 
Az üzemeltetı egyben vagyonkezelıvé is válik, ezért 2 éven belül a vagyonértékelést 
el  kell végezni, mely költségre pénzeszközt várhatóan nem biztosítanak. Viziközmő 
hivatalok jönnek létre, amelyek az engedélyeket fogják kiadni. Jelenleg 
Magyarországon 500 vízmő szolgáltató van. A díjmegállapítást jelenleg az 
önkormányzat, illetve a Képviselı-testület végzi. Ez át fog kerülni az államhoz. A 
díjnak nemcsak a szolgáltatás díját, hanem a rekonstrukciós fedezetet is tartalmaznia 
kell. A rekonstrukció nem csak helyi, hanem országos probléma. A törvény várhatóan 
2012. január 1-tıl lép életbe, ezt kétéves átmeneti idıszak követi, tehát 2 éven belül 
gyakorlatilag semmiféle felújításra nem számíthatnak. Ezek ismeretében levélben 
felkereste a Fımérnök Urat, hogy tegyen javaslatot és ezt követıen tudna dönteni a 
Képviselı-testület a megvalósításról. 
 
Kertészné a község lakója  felvetette, hogy korábban a honvédség bevonása is 
szóba került. A jelenleg tervezett kisebb felújítás nem teszi lehetıvé, hogy a 
honvédség részére is biztosítsunk ivóvizet. 
 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a honvédség bevonása akkor jöhetett 
volna szóba, ha a nagy beruházás került volna megvalósításra. 
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót egyhangúlag – határozathozatal nélkül – 
tudomásul vette. 
 
 

- Javaslat a Bakonykúti  219/3 hrsz-ú, valamint a 205 /3 hrsz-ú ingatlanok 
beépítési kötelezettsége  ügyében  

 
Marics József polgármester  elmondta, hogy Bakonykúti Községi Önkormányzat 
Képviselı-testülete a 21/2006. (IV. 27.) B. Önk. sz. határozatával döntött több 
önkormányzati tulajdonú építési telek értékesítésérıl, köztük a Bakonykúti 219/3, 
illetve 205/3 hrsz-ú Forrás utcai  ingatlanokról is. 
A képviselı-testület 5 éves beépítési kötelezettséget és elidegenítési tilalmat írt elı – 
egyebek mellett – a szerzıdéskötés feltételeként. 
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A 219/3 hrsz-ú telket Újszászi Ferenc, a 205/3 hrsz-ú ingatlant Újszásziné Laub 
Veronika vásárolta meg az önkormányzattól. 
Újszászi Ferenc és Újszásziné Laub Veronika kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz,  melyben a beépítési kötelezettség  2013. december 31-ig, illetve 
2014. december 31-ig történı meghosszabbítását  kezdeményezték a családban 
bekövetkezett súlyos betegségre hivatkozással. 
Javasolta a Képviselı-testületnek a kérelmekben foglaltak teljesítését és az 
elıterjesztett határozati javaslatok elfogadását, mivel az önkormányzatnak nem lehet 
érdeke a telkek értéknövekedéssel történı visszavásárlása. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
106/2011. (IX. 13.) B. Önk. sz. határozata      

 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete Újszászi Ferenc 
tulajdonában lév ı Bakonykúti  219/3 hrsz-ú ingatlan ügyében – a tula jdonos 
kérelme alapján -  az ingatlanra bejegyzett beépíté si kötelezettséget 2013. 
december 31. napjáig meghosszabbítja. 
 
A Képvisel ı-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat ban foglalt 
feltételekkel a szerz ıdés –módosítás aláírására. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: értelemszer ően  
 
 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 

107/2011. (IX. 13.) B. Önk. sz. határozata      
 
 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete Újszásziné Laub 
Veronika tulajdonában lév ı Bakonykúti  205/3 hrsz-ú ingatlan ügyében – a 
tulajdonos kérelme alapján -  az ingatlanra bejegyz ett beépítési kötelezettséget 
2014. december 31. napjáig meghosszabbítja. 
 
A Képvisel ı-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat ban foglalt 
feltételekkel a szerz ıdés –módosítás aláírására. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: értelemszer ően  
 

----------------------------- 
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Marics József polgármester elmondta, hogy a Székesfehérvár Városgondnokság 
Kft. megbízásából Dr.Paulikovics Péter Ügyvédi Iroda kereste meg az 
önkormányzatnak a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft-ben meglévı 
üzletrésze értékesítésével kapcsolatban. (Megkeresés csatolva.) Elmondta, hogy 
Bakonykútinak 12 e Ft értékő üzletrésze van. 
Javasolta az üzletrész névértéken – 12 e Ft -  való értékesítését. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
108/2011. (IX. 13.) B. Önk. sz. határozata 

 
a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft-ben  meglévı üzletrész 

értékesítésérıl 
 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete tulajdonosi jogkörében 
eljárva a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési K ft-ben  meglév ı 
üzletrészét a vételi ajánlatot elfogadva a Székesfe hérvár Városgondnoksága 
Kft. részére 12.000.-Ft összeg ő vételárért – névértéken értékesíti. 
 
A képvisel ı-testület felhatalmazza a polgármestert az üzletrés z értékesítésével 
kapcsolatos szerz ıdés – fentieknek megfelel ı tartalommal történ ı – aláírására. 
 
 
 

------------------- 
 
 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a Magyar Közút Zrt. levélben 
megkereste az önkormányzatot azzal kapcsolatban, hogy a 8212 jelő, a községbe 
vezetı út mentén több olyan fa található, amelyeknek az ágai az útburkolat fölé 
lógnak és ez veszélyes állapotot idéz elı a forgalom biztonságára való tekintettel. A 
„tarvágás” elkerülése érdekében írt egy levelet a Magyar Közút Zrt. képviselıjének, 
mely arról szól, hogy jöjjenek ki és egyeztessék a feladatot.  Amennyiben nagyon sok 
fa kivágásával jár ez a dolog, akkor javasolta, hogy vállalja fel az önkormányzat a 
gallyazást, de csak egyeztetés után. Kérte a Jegyzı Asszonyt, hogy mire a helyszíni 
bejárásra sor kerül, a jogszabályi hátteret megkaphassa. 
 
 
 
Dr. Fülöp Gyula képvisel ı javasolta, hogy külterületi padka nyesések 
elmaradásánál is egyeztessenek az illetékesekkel. 
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Marics József polgármester  – mivel több napirend nem volt -  megköszönte az 
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

Marics József              Parajdi Cecília 
polgármester                  körjegyzı
   
 
 
 


