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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július  3-án  megtartott nyilvános 
testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: :  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
Kasza Jánosné    alpolgármester 
Dr. Fülöp Gyula    képviselő 
Szalmási Tamás Ferencné  képviselő   

 
Tanácskozási joggal:  
   
                      Parajdi Cecília                              körjegyző 
 

Sági Ágnes az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola igazgatója az 2. napirend tárgyalásánál 
 
Czikai Lajosné Vackor Óvoda vezetője a 3. napirend tárgyalásánál  

 
Távol maradt: 
   
  Törjék György    képviselő 
 
Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület ülése 
határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 4 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 4  igen szavazattal – egyhangúlag -  határozathozatal nélkül - a 
következő napirendet  fogadta el. 
 
 
NAPIREND: 
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2012. évi munkatervének módosítására – a polgármester 
előterjesztésében 
 
2./ Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola beszámolója a 2011/2012-es tanév eredményeiről, a 
következő tanévre való felkészülésről – az iskolaigazgató előterjesztésében 
 
3./ A Vackor Óvoda beszámolója a 2011/2012-es nevelési év eredményeiről, a következő tanérve 
való felkészülésről –az óvodavezető előterjesztésében   
 
4./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről, intézkedésekről– a 
polgármester előterjesztésében 
 
5./  Egyebek 
 
 
Zárt ülésre: 
 
6./  Javaslat kitűntetés adományozására – a polgármester előterjesztésében 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2012. évi munkatervének módosítására – a polgármester 
előterjesztésében 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2012. évi munkatervének módosítása azért válik 
szükségessé, mert a munkaterv szerint ma kellene tárgyalnia a Képviselő-testületnek a Móri Rendőrkapitányság 
vezetőjének beszámolóját a község közbiztonsági helyzetéről. A Rendőrkapitány Úr jelezte, hogy az ülésen 
betegség miatt nem tud részt venni, ezért kérte, hogy a beszámolót egy későbbi időpontban tárgyalja a 
Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag -  ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2012. (VII. 03.) B. Önk. sz. határozata 

 
az önkormányzat 2012. évi munkatervének módosításáról 

 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi munkatervét úgy módosítja, 
hogy a Móri Rendőrkapitányság vezetőjének a község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját a júniusi ülés 
napirendjéről leveszi és 2012. év során, egy későbbi időpontban tűzi napirendre. 
 

---------------------- 
 
2./ Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola beszámolója a 2011/2012-es tanév eredményeiről, a 
következő tanévre való felkészülésről – az iskolaigazgató előterjesztésében 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést valamennyi 
képviselő megkapta. 
Felkérte Sági Ágnes iskolaigazgatót, hogy amennyiben az írásban előterjesztett beszámolót szóban kiegészíteni 
kívánja, azt tegye meg. 
 
Sági Ágnes iskolaigazgató tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a jelenlegi 6. osztályból 7 tanuló nyert 
felvételt 6 osztályos gimnáziumba, így a leendő 7. osztályban egy jelentős létszámcsökkenés következik be. Ezen 
felül időközben még kiderült, hogy van még néhány gyermek, aki nem az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolában 
folytatja tanulmányait. Elmondta, hogy a mostani 6. és 7. osztályba viszont érkezik 2-2 gyermek. Nagy örömére 
szolgál azonban, hogy Bakonykútiból is érkezik egy gyermek a leendő 7. osztályba. 
 
Marics József polgármester – mivel kérdés, észrevétel nem volt – az előterjesztett beszámolót elfogadásra 
javasolta. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag -  ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2012. (VII. 03.) B. Önk. sz. határozata 

 
az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola beszámolójáról 

 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolaigazgató 
előterjesztésében az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola  2011/2012-es tanév eredményeiről, a 
következő tanévre való felkészülésről  szóló beszámolót, amit  elfogadott. 
 
 

------------------------------------ 
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3./ A Vackor Óvoda beszámolója a 2011/2012-es nevelési év eredményeiről, a következő tanérve 
való felkészülésről –az óvodavezető előterjesztésében   
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos elterjesztést valamennyi 
képviselő megkapta. 
Felkérte Czikai Lajosné óvodavezetőt, hogy amennyiben az írásban előterjesztett beszámolót szóban kiegészíteni 
kívánja, azt tegye meg. 
 
Czikai Lajosné óvodavezető elmondta, hogy az írásban előterjesztett beszámolót szóban kiegészíteni nem 
kívánja. 
 
Kasza Jánosné alpolgármester, mint gyakorló nagymama elmondta, hogy - összehasonlítva a budapesti 
intézményekkel – szívesebben járatná unokáit az Iszkaszentgyörgyi óvodába. 
Javasolta az előterjesztett beszámoló elfogadását. 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy az előterjesztett beszámoló mindenre kiterjedő, precíz, részletes 
képet ad az intézmény működéséről. Javasolta az elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag -  ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2012. (VII. 03.) B. Önk. sz. határozata 

 
Az iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda beszámolójáról 

 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az óvoda- vezető 
előterjesztésében az Iszkaszentgyörgyi Óvoda  2011/2012-es nevelési év eredményeiről, a 
következő évre való felkészülésről szóló beszámolót, amit elfogadott. 
                                                  ------------------------------- 
 
4./ 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.) 
 
Mivel a napirendi pont kapcsán kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület a polgármesteri tájékoztatót 4 
igen szavazattal – egyhangúlag – határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
 

------------------------------- 
5./  Egyebek 
 

- Falunap  
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a Falunap a hagyomány szerint az augusztus 15-ét követő 
hétvégén, 18-án és 19-én kerül megrendezésre. 
Javaslatot tett a Falunap programjára. (A program a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Elmondta, hogy a szombati nap költsége (Móri Fúvószenekar) 100.000,-Ft + szállítási költség. 
Elmondta, hogy a hagyományos vendéglátás egytálétel lenne, az ételrendelés 150 főre történne. A vendéglátásra 
két ajánlat került bekérésre: Kertész Csárda ajánlata és Bódis Gyula vállalkozó ajánlata. Az árajánlatokat 
valamennyi képviselő megkapta, a különbség a két ajánlat között jelentős, árban és belső tartalomban is. A 
Kertész Csárda ajánlatában szerepel 150 főre a helyszínen elkészített bőséges bográcsgulyás, kenyér és egy ital, 
melynek költsége 850,-Ft/fő. Az ár tartalmazza a kiszállást, a rendezvény alatt pavilon felállását, amelyben büfé is 
helyet kapna, valamint a személyzetet. A 150 ital és 150 étel összes költsége, felszereléssel, személyzettel bruttó 
127.500,-Ft. 
Bódis Gyula ajánlatában egy minőségibb étel szerepel: 150 adag szarvaspörkölt,  sósburgonya, káposzta saláta, 
és egy-egy szelet kenyér, 100 csapolt sör, 75 üveg 0,5 l üdítő vagy ásványvíz, melynek költsége 366.141,-
Ft+ÁFA. 
Kérte a Képviselő-testület véleményét, további esetleges javaslatát. 
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Szalmási Tamás Ferencné képviselő elmondta, hogy a két ajánlat között óriási a különbség mind árban, mind 
pedig tartalomban. 
Javasolta, hogy kerüljön bekérésre árajánlat a Kertész Csárdától Bódis Gyula által összeállított menüre, 
ugyanakkor Bódis Gyulát is meg lehet kérni, hogy adjon ajánlatot egy sima pörköltre. 
 
Kasza Jánosné alpolgármester elmondta, hogy összehasonlíthatatlan a két ajánlat, a maga részéről ebben 
dönteni nem tud, akár el is vetné. Megjegyezte, hogy Bódis Gyula ajánlata minőségi ételt tartalmaz, ami növeli a 
rendezvény színvonalát. Egy krumplilevest nem lehet összehasonlítani egy szarvaspörkölttel. 
 
Parajdi Cecília körjegyző felhívta a Képviselő-testület figyelmét, hogy további költségei is vannak a 
rendezvénynek, ugyanis a szerzői jogvédelem minimum 23.000,-Ft. 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy Bódis Gyula által megadott árban biztosítja még a kommentátor 
és a hangosítás költségét is. 
 
Dr. Fülöp Gyula képviselő elmondta, hogy Bódis Gyula ajánlata minőségi és amennyiben gondoskodik a 
szervezés költségeiről is, abban az esetben támogatja az ajánlatát. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag -  ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2012. (VII. 03.) B. Önk. sz. határozata 

 
 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2012. évi falunapi rendezvények 
vendéglátására beérkezett árajánlatok közül Bódis Gyula vállalkozó ajánlatát fogadta el 366.141,-
Ft+ÁFA összeggel. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vendéglátás fentiek szerinti megrendelésére. 
 

--------------------------- 
 
 
Marics József polgármester – mivel több napirend nem volt – megköszönte a részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 
Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 

K. m. f. 
 
 

Marics József              Parajdi Cecília 
polgármester                           körjegyző 


