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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június  1-jén   megtartott nyilvános 
üléséről. 
 
Az ülés helye: :  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
Dr. Fülöp Gyula    képviselő 
Szalmási Tamás Ferencné   képviselő 

 
Tanácskozási joggal:  
   
                      Parajdi Cecília                              körjegyző 
 
Távol maradt: 
  Kasza Jánosné    alpolgármester 
  Törjék György    képviselő 
 
Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület ülése 
határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van.  
Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. 
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a meghívóban szereplő napirend 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 3  igen szavazattal – egyhangúlag -  határozathozatal nélkül - a 
következő napirendet  fogadta el. 
 
N A P I R E N D: 
 
1./ Beszámoló a körjegyzőség 2011. évi munkájáról – a körjegyző előterjesztésében    
 
2./ Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására- a polgármester 
előterjesztésében 
 
3./ Javaslat a körjegyzőség Alapító Okiratának módosítására a körjegyző előterjesztésében    
 
4./ Javaslat szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítására, 
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére- a polgármester előterjesztésében 
 
5./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről, intézkedésekről– a 
polgármester előterjesztésében 
 
6./ Egyebek 
 

 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
 

1./ Beszámoló a körjegyzőség 2011. évi munkájáról – a körjegyző előterjesztésében    
 
Marics József polgármester elmondta, hogy az előterjesztett írásos beszámolót a körjegyzőség 2011. évi 
munkájáról valamennyi képviselő megkapta. 
Átadta a szót Parajdi Cecília körjegyzőnek. 
 
Parajdi Cecília körjegyző elmondta, hogy az írásban előterjesztett beszámolót szóban kiegészíteni nem 
kívánja, amennyiben kérdés van, arra szívesen válaszol. 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a beszámolót jónak értékeli, részletes, átfogó képet ad a 
körjegyzőség munkájáról.  
A beszámolót elfogadásra javasolta. 
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A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2012. (VI. 1.) B. Önk. sz. határozata 

 
a körjegyzőség 2011. évi munkájáról 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Körjegyzőség 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet az előterjesztés szerint tudomásul vesz. 
 
 

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

2./ Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására- a polgármester 
előterjesztésében 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy az új önkormányzati törvénnyel megváltoztak az önkormányzati 
feladatok is, ezért szükségessé válik az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 
 
Parajdi Cecília körjegyző elmondta, hogy hatályon kívül kell helyezni az SZMSZ szakfeladat rendről szóló 
mellékletét és helyette határozattal függelékként fogadná el a Képviselő-testület az új, a hatályos jogszabályok 
szerinti szakfeladat rendet. 
 
Marics József polgármester – mivel több hozzászólás nem volt – javasolta a Képviselő-testületnek a 
szakfeladat rendet tartalmazó melléklet hatályon kívül helyezését, illetve a javaslat szerint – határozattal – az új 
szakfeladat rend elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete   
5/2012. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2007. (IV.1.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 

 ( A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

----------------------- 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2012. (VI. 1.) B. Önk. sz. határozata 

 
az önkormányzat szakfeladat rendjéről 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szakfeladat rendjét – az 
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.1.) 
önkormányzati rendelete 3. függelékeként - az alábbiak szerint határozza meg: 
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A 4/2007. (IV.1.) önkormányzati rendelet 3. függeléke 
 

A 2012. január 1-től érvényes szakfeladat rend 
 

 
Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma 
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000 
Út, autópálya építése 421100 
Egyéb pénzügyi tevékenység 660002 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 
Építményüzemeltetés 811000 
Zöldterület-kezelés 813000 
Önkormányzati jogalkotás 841112 
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841114 
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 
Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 841117 
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tev. 841126 
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133 
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 841169 
Nemzeti ünnepek programjai 841191 
Közvilágítás 841401 
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841402 
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841901 
Központi költségvetési befizetések 841902 
Finanszírozási műveletek 841906 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 841908 
Szociális ösztöndíjak 854314 
Pedagógiai szakmai szolgáltatások 856020 
Háziorvosi alapellátás 862101 
Háziorvosi ügyeleti ellátás 862102 
Járóbetegek gyógyító szakellátása 862211 
Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 862212 
Foglalkozás- egészségügyi alapellátás 862231 
Fogorvosi alapellátás 862301 
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041 
Település- egészségügyi feladatok 869052 
Rendszeres szociális segély 882111 
Időskorúak járadéka 882112 
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113 
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882114 
Ápolási díj alanyi jogon 882115 
Ápolási díj méltányossági alapon 882116 
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 
Óvodáztatási támogatás 882119 
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882121 
Átmeneti segély 882122 
Temetési segély 882123 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124 
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882125 
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 
Közgyógyellátás 882202 
Köztemetés 882203 
Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 
Szociális étkeztetés 889921 
Házi segítségnyújtás 889922 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889923 
Családsegítés 889924 
Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 890222 
Civil szervezetek működési támogatása 890301 
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Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 890302 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890442 
Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
Könyvtári szolgáltatások 910123 
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 910502 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931102 
Köztemető-fenntartás és működtetés 960302 
 
3./ Javaslat a körjegyzőség Alapító Okiratának módosítására a körjegyző előterjesztésében    
 
Parajdi Cecília körjegyző elmondta, hogy a körjegyzőség szakfeladat rendjét az Alapító Okirat 8/a. pontja 
tartalmazza, melyet módosítani szükséges. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2012. (VI. 1.) B. Önk. sz. határozata 

 
a körjegyzőség Alapító Okiratának- szakfeladat rendjének - módosításáról 

 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Iszkaszentgyörgy – Bakonykúti Községek 
Körjegyzősége Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

8. Az alaptevékenység szakfeladat szerinti besorolása: (2012. január 01-től érvényes szakfeladat 
rendje az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet és az 5/2012. (III.1.) NGM rendeletnek megfelelően) 

 
 

Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma 

 Kölcsönzés, operatív lízing 770000 
 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 639990 
 Egyéb pénzügyi tevékenység 660002 
 Kincstári szolgáltatások ÁHT-n belüli szervezeteknek 660001 
 Önkormányzati jogalkotás 841112 
 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841114  
 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115  
 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116  

 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117  

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118  
 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 841122  
 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 841124 
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége  841126  
 Adóigazgatás  841132 
 Adó, illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés  841133 
 A költségvetés végrehajtása,a kifizetések ellenőrzése területi 
szinten 

841143  

 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 692000 
 Takarítás 812000 
Építményüzemeltetés 811000  
Önkormányzatok, valamint társulások elszámolásai 841901 
 Központi költségvetési befizetések 841902  
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 
Adminisztratív  kisegítő szolgáltatás 821000 
Statisztikai tevékenység 841173 
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4./ Javaslat szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítására, 
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére- a polgármester 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy új szabálysértési törvényt fogadott el a Parlament, amely szerint 
szabálysértési tényállást csak törvényben lehet meghatározni, ezért minden olyan önkormányzati rendeletet, 
illetve azt a pontját hatályon kívül kell helyezni, amely rendeletben szabálysértési tényállás került 
megfogalmazásra. 
Elmondta, hogy az Ötv. egy lehetőséget viszont ad az önkormányzatnak, hogy amely dolgot súlyosan 
közösségellenesnek tart, e tekintetben szabálysértési tényállást fogalmazhat meg. 
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta az előterjesztettek elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2012. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 

 
Szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról, egyes önkormányzati 

rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 

( A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 

5./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről, intézkedésekről– a 
polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 
eseményekről, intézkedésekről. 
(A Polgármesteri tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Az értékesítésre kijelölt termőföld értékesítés helyzetével kapcsolatban javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
értsenek egyet azzal, hogy  az önkormányzat bízzon meg egy ügyvédet az említett vagyonhasznosítási ügy jogi 
rendezésére és ennek költségét (ügyvédi munkadíj) biztosítsa a 2012. évi költségvetés terhére.  
 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2012. (VI. 1.) B. Önk. sz. határozata 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 07/4 
és 07/5 hrsz-ú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos ügy jogi rendezésével kapcsolatos eljárásra 
az önkormányzat nevében ügyvédet bízzon meg, melynek költségét a 2012. évi költségvetéséből 
biztosítja. 
 
6./ Egyebek 
 Javaslat a gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátására szóló szerződés megkötésére – 
a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester elmondta, a szerződés-tervezetet valamennyi képviselő megkapta. Tájékoztatta a 
képviselőket, hogy előzetesen tárgyaltak az Alpha Vet képviselőjével, ennek során sikerült a szerződés-tervezet 
szerinti költségeket alacsonyabb összegekre csökkenteni. Az eredeti ajánlat szerint a készenléti díj 8.000.-Ft volt, 
amelyet 4.000.-Ft-ra sikerült redukálni. 
Javasolta, hogy a szerződés 2012. május 1. napjától kerüljön megkötésre 60 napos felmondási idő 
közbeiktatásával 4.000,-Ft készenléti díjjal. 
Elmondta, hogy ez plusz költséget jelent az önkormányzatnak, ugyanis a költségvetésbe nem került betervezésre. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képviselő megkérdezte, hogy ha a községből bevisznek egy kóbor kutyát, ki fizeti 
meg a költséget. 
 
Parajdi Cecília körjegyző elmondta, hogy amennyiben nem tudja az önkormányzat bebizonyítani, hogy ki az 
eb tulajdonosba, abban az esetben az önkormányzatot terheli a költség. 
 
 



 6 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
40/2012. (VI. 1.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

gyepmesteri tevékenység ellátásáról szóló szerződés 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyepmesteri tevékenység 
ellátására szóló szerződés tervezetet, amelyet a melléklet szerint elfogad. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 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                          körjegyző 


