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  J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október  12-én  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   

 
Tanácskozási joggal:  
   
                      Parajdi Cecília                              körjegyzı 
 
Távol maradt: 
  Törjék György    képviselı 
 
Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület ülése 
határozatképes, mivel a megválasztott 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van.  
Megkérdezte, hogy az elıterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. 
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselı-testületnek a meghívóban szereplı napirend 
elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 4  igen szavazattal – egyhangúlag -  határozathozatal nélkül - a következı napirendet 
kiegészítés nélkül  elfogadta. 
 
NAPIREND: 
 
1./ Tájékoztató a polgármesternek a elızı ülés óta végzett munkájáról, fıbb intézkedésekrıl, 
eseményekrıl – a polgármester elıterjesztésében 
 
2./ Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás felé fennálló tartozás megfizetésére– a 
polgármester elıterjesztésében 
 
3./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történı 
csatlakozásra – a polgármester elıterjesztésében 
 
4./ Egyebek 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
1./ Tájékoztató a polgármesternek a elızı ülés óta végzett munkájáról, fıbb intézkedésekrıl, 
eseményekrıl – a polgármester elıterjesztésében 
 
Marics József polgármester a közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy korábban az önkormányzat 
pályázatot nyújtott be a közfoglalkoztatásra vonatkozóan. Jelenleg Erdei Krisztiánt foglalkoztatja az önkormányzat 
3 hónapra, aki nagyon precízen és lelkiismeretesen végzi a munkáját. A három hónap november 15-én jár le, de 
már beadta az igényt az önkormányzat a téli közfoglalkoztatásra és amennyiben lehetıség lesz rá, úgy Erdei 
Krisztiánt tovább foglalkoztatja az önkormányzat. 
Elmondta továbbá, hogy az elmúlt képviselı-testületi ülésen került napirendre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
levele, melyben felszólították az önkormányzatot az őrszelvénybe lógó faágak nyesésére. Ez ügyben tájékoztatta 
a Képviselı-testületet, hogy a munkálatok elvégzése megtörtént, amely az önkormányzatnak kiadást nem 
eredményezett. Tájékoztatta továbbá a Képviselı-testületet, hogy a vízmő felé elment a levél, tájékoztatást 
fognak adni a vonatkozásban, hogy mi az a legfontosabb feladat, amelyet meg kellene oldani. A munkálatok 
elvégzésére árajánlatok beszerzése válik szükségessé és a beérkezett árajánlatok közül választja ki a Képviselı-
testület a legkedvezıbbet. 
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Elmondta, hogy az elmúlt ülésen döntött a Képviselı-testület a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft-
ben meglévı üzletrész (12.000,-Ft) névértéken történı értékesítésérıl. Ezzel kapcsolatban tájékoztatta a 
Képviselı-testületet, hogy az ezzel kapcsolatos megállapodást holnap fogja aláírni. 
Tájékoztatta továbbá a Képviselı-testületet, hogy a közalapítvány kuratóriuma teljes. A bírósági szünetet 
követıen a harmadik tagot is bejegyezték. Az adóhatóság felıl megérkezett az értesítés az 1%-ról, mely közel 90 
e Ft. A helyi adóbevételekkel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon jól áll az önkormányzat. Szeptember 15-el 
zárult le a második félévi befizetések idıszaka, mely szerint az adóbevételek a következıképpen alakultak: 
gépjármőadó: + 184 e Ft, iparőzési adó + 463 e Ft, kommunális adó: + 122 e Ft folyt be. Elmondta, hogy 
összességében 769 e Ft plusz bevétele keletkezett az önkormányzatnak a helyi adókból. Ezek az adatok nem 
tartalmazzák azt az összeget, amely az adóhivatallal került behajtatásra. Tájékoztatta továbbá a Képviselı-
testületet, hogy az önkormányzat lekötött pénzeszköze 5,6 millió forint, a bankszámlán pedig jelenleg 2,4 millió 
forint van. 
 Tájékoztatta a Képviselı-testületet az Ötv. tervezetérıl, a várható fıbb változásokról. 
 
A Képviselı-testület a polgármesternek a elızı ülés óta végzett munkájáról, fıbb intézkedésekrıl, eseményekrıl 
szóló tájékoztatóját 4 igen szavazattal – egyhangúlag – határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
2./ Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás felé fennálló tartozás megfizetésére– a 
polgármester elıterjesztésében 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy az elmúlt képviselı-testületi ülés óta három alkalommal vett részt 
a Kistérségi Tanács ülésén, illetve volt egy egyeztetés is, ahol csak az 5 érdekelt település polgármestere vett 
részt a mikrotérségi szociális ellátási központ témakörben. Röviden beszámolt a Kistérségi Tanács ülésein  
elhangzottakról. 
Elmondta, hogy az elszámolás az elıterjesztésben (melyet valamennyi képviselı már korábban írásban 
megkapott) szereplı mutatószámok alapján történt. Vannak olyan szolgáltatások, amelyeket a lakosságszám 
alapján kell fizetnünk, más szolgáltatásokat – mint a házigondozás vagy a jelzırendszeres segítségnyújtás- az 
igénybevett szolgáltatás alapján számolnak el. A Kistérségi Tanács ülésén még az a probléma is felvetıdött, hogy 
a kistérségi munkaszervezetnek nincsenek meg a feltételei arra vonatkozóan, hogy a könyvelését a jogszabályi 
elıírásoknak megfelelıen végezze. Nincs analitikus könyvelı, aki el tudja végezni ezt a munkát, így jelenleg a 
Városháza dolgozói végzik ezt túlórában. 
Bakonykúti Önkormányzatának a 2010. évi, a társulás keretében ellátott feladatokkal összefüggésben az 
elszámolás szerint 152.760-Ft befizetési kötelezettsége keletkezett, amely megalapozott számításokon alapszik, 
ezért javasolja elfogadni. 
Javasolta az elıterjesztett határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a pénz akkor kerüljön átutalásra, amikor a 
Kistérségi Tanács kialakította az egységes álláspontját arra vonatkozóan, hogy ki milyen határidıvel fizeti vissza a 
pénzt. 
 
A Képviselı-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
109/2011. (X. 12.) B. Önk. sz. határozata 

 
A székesfehérvári kistérségi társulás keretében történı feladatellátás elszámolása ügyében 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi és elfogadja a 
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás felé- a 2010. évi, a társulás keretében ellátott 
feladatokkal összefüggésben, a csatolt melléklet szerinti elszámolásban foglalt – 152.760.-Ft 
összegő fizetési kötelezettségét. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi 
Társulás döntésének megfelelıen gondoskodjon a fenti összeg átutalásáról. 
 
Felelıs: polgármester 
Határidı: értelemszerően 
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3./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történı 
csatlakozásra – a polgármester elıterjesztésében 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos elıterjesztést valamennyi 
képviselı már korábban írásban megkapta. 
Elmondta, hogy a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázatnak az a lényege, hogy az önkormányzat egy 
szigorúan szociális rászorultsági alapon ad a felsıoktatási intézményben tanuló helyi lakosok számára egy 
bizonyos összeget, amely összeget az állam megduplázhat, illetve a Megyei Önkormányzat szintén kiegészíthet. 
Eddig Bakonykúti Önkormányzata nem csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz. A tavalyi évben egy igény lett volna.  
Javasolta, hogy Bakonykúti Önkormányzata csatlakozzon a pályázathoz. Elmondta, hogy a Körjegyzı Asszony 
kidolgozott egy szabályzatot, melyben szabályozásra kerül, hogy milyen feltételekkel adhat az önkormányzat a 
pályázó részére ösztöndíjat. 
Javasolta továbbá, hogy 2.500,-Ft havi összeget állapítson meg a Képviselı-testület. 
 
Parajdi Cecília körjegyzı elmondta, hogy a többszintő csatlakozáshoz az önkormányzati csatlakozás önkéntes, 
amelyet minden évben nyilatkozatban kell megerısíteni.  
Felhívta a Képviselı-testület figyelmét, hogy elıször a szabályzat elfogadásáról kellene dönteni és ezt követıen a 
csatlakozásról azzal a kiegészítéssel, hogy a javaslat szerint 2.500,-Ft/hó lenne a támogatás összege 
gyermekenként. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képviselı megkérdezte, hogy amennyiben több jelentkezı lesz, abban az esetben 
meg lehet-e emelni az 50 e Ft pályázati önrészt. 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy több pályázó esetén természetesen a Képviselı-testület 
megemelheti az önrészt, de a községben a jövedelmi viszonyokat figyelembe véve elıreláthatólag kettınél több 
igény nem várható. 
 
A Képviselı-testület a napirendhez kapcsolódóan a BURSA HUNGARICA szabályzatról 4 igen szavazattal – 
egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
110/2011. (X. 12.) B. Önk. sz. határozata 

 
A BURSA HUNGARICA Szabályzatról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló szabályzatot – a melléklet szerint -  elfogadja. 

 
A Képviselı-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
111/2011. (X. 12.) B. Önk. sz. határozata 

 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történı csatlakozásra 

 
 

1. Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete csatlakozik a  
 

BURSA HUNGARICA FELSİOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 
2012. évi fordulójához 

 
egyben felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására. 
 
2. A pályázatokat a Képviselı-testület bírálja el. 
 
3. A pályázati önrész biztosításához Bakonykúti Községi Önkormányzat 50.000,-Ft-ot biztosít a 
2012. évi költségvetésében. 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelıen az 
elıirányzatot a 2012. évi költségvetési rendelet elıkészítésekor vegye figyelembe. 
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4./ Egyebek 
 
 a) - javaslat települési térkép megrendelésére 
 
Marics József polgármester Elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos elıterjesztést valamennyi képviselı 
megkapta. 
Elmondta, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyeztetése, az egyes területek hasznosítása érdekében 
szükségessé válik hatályos térképek (településtérkép, helyrajzi számokkal) beszerzése, amelyre árajánlat került 
bekérésre a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatalától. A térképekre azért is van szükség, mert vannak 
rendezetlen dolgok. Vannak az önkormányzatnak területei kül- és belterületen is. Ezek többségében a 
rendszerváltás után kerültek az önkormányzat tulajdonába, de azóta is különbözı magánszemélyek használják 
ezeket a földterületeket, bérleti szerzıdés nélkül. A dolgok rendezése normális térkép nélkül nem lehetséges. 
Amennyiben a térkép rendelkezésre áll, fel kell szólítani az adott földterületek mővelıit, használóit, hogy egy 
bérleti szerzıdés alapján legalább egy jelképes összeget is, de fizessenek a földterületek használatáért. 
Mivel a 2011. évi költségvetésben ez a tétel nem szerepel, így javasolta, hogy az általános tartalék terhére 
biztosítsa az önkormányzat a térkép beszerzéssel járó kiadások fedezetét, összesen 42.100.-Ft-ot. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képviselı megkérdezte, hogy az árajánlatban szereplı „digitális térképi állomány: 
3999 db részletpont” szövegezés mit takar. 
 
Parajdi Cecília körjegyzı elmondta, hogy  a szövegrész a helyrajzi számokra vonatkozik, a fizetendı összeget 
a helyrajzi számok alapján állapították meg. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képviselı megjegyezte, hogy a digitális verzió valószínőleg több információt ad. 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy az összeget ı is sokallotta. Azokat a dolgokat, amiket meg 
akarunk papír alapon is meg tudjuk nézni. A cél elérhetı a papír alapú térképekkel is. 
 
A Képviselı-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
112/2011. (X. 12.) B. Önk. sz. határozata 

 
Bakonykúti község térképeinek megrendelésérıl 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért Bakonykúti község térképeinek 
beszerzésével, melyhez a papír alapú térképekre adott árajánlat szerinti 42.100.-Ft fedezetét az 
önkormányzat 2011. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a térképek megrendelésére és felkéri, hogy a 
költségvetés módosítására vonatkozó javaslat elıterjesztésében  fenti összeget szerepeltesse. 
 
Felelıs: polgármester 
Határidı: 2011. november 30. 
 
 
 

b) Javaslat Bakonykúti község honlapjának átalakítására 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a javaslattal kapcsolatos írásos elıterjesztést valamennyi 
képviselı már korábban megkapta. 
Elmondta, hogy az önkormányzat jelenlegi honlapja nem felel meg a vonatkozó hatályos jogszabályokban 
foglaltaknak, ezért javasolta a honlap átalakítását. Elmondta, hogy az átalakítás várható költsége nem haladja 
meg a 100 e Ft-ot. 
Kérte a Képviselı-testületet, hogy adjon felhatalmazást részére arra vonatkozóan, hogy a honlap átalakítási 
munkáira árajánlatokat kérjen be, valamint a legkedvezıbb ajánlat kiválasztására 100 e Ft összeg határig. 
 
Parajdi Cecília körjegyzı elmondta, hogy a honlap átalakítása törvényi kötelezettség. 
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A Képviselı-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
113/2011. (X. 12.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

a község honlapjának átalakításáról  
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért Bakonykúti község  honlapjának – 
a hatályos jogszabályok alapján történı – átalakításával, melyhez az önkormányzat 2011. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére 100.000.-Ft fedezetet biztosít. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a honlap átalakításával kapcsolatos informatikai 
feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok bekérésére és a legkedvezıbb ajánlat kiválasztására 
100.000.-Ft értékhatárig, valamint a legkedvezıbb ajánlatot tevıvel a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
 
 
 
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 
 


