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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 

Készült:  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
szeptember 19-én 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                              jegyző 
                      Bódy Gábor a DRV Zrt. képviselője a 2./ 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. 
 
 
N A P I R E N D: 
 
 
1. Tájékoztató Bakonykúti Községi Önkormányzat Képv iselő-testülete 2013. 

évi költségvetésér ől szóló 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet I. félévi 
végrehajtásáról – a polgármester előterjesztésében 

 
2. Javaslat a vízm ű gépház felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzés ére 

tett vállalkozói árajánlat elfogadására – a polgármester előterjesztésében 
 
3. Egyebek  
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

1./ Tájékoztató Bakonykúti Községi Önkormányzat Kép visel ő-testülete 2013. évi 
költségvetésér ől szóló 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet I. félévi 
végrehajtásáról – a polgármester előterjesztésében 
 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos 
előterjesztést valamennyi képviselő az előírt időben megkapta. Kiegészítésként 
elmondta, hogy a bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak. A kiadások döntő 
többsége a második félévben fog jelentkezni, mivel ekkor indult a vízmű beruházás, 
ekkor jelentkeznek falunappal kapcsolatos kiadásaink, valamint a 
közterületfenntartási költségek jelentősebb része is.   

Röviden ismertette a táblázatban látható adatok alakulását, a következő 
hónapokra való hatását, hogy jelenleg mennyi pénzkészlettel tud az önkormányzat 
gazdálkodni, és hogy előre láthatólag csak a III. negyedévben lesz szükség 
költségvetés módosításra.  
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ő kifejtette aggodalmát a beszámoló 
mellékleteivel kapcsolatban, amit szerinte az Államkincstár nem fog elfogadni, nem 
érti, hogy a működési célú támogatási kiadásoknál az önkormányzati támogatás 
miért központi támogatásként szerepel. 
 
Parajdi Cecília jegyz ő biztosított minden képviselőt, hogy az Államkincstár ebben a 
formátumban fogadta el a beszámolót. 
 
Marics József polgármester  javasolta, hogy a közös hivatal finanszírozásával 
összefüggő anomáliák tisztázására kerüljön sor és kérte a Képviselő-testületet a 
tájékoztató elfogadására.. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 47/2013. (IX. 19.) B. 

Önk. sz. határozata 
 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete – az Áht. 79. §-ában 
foglaltak szerint – tájékozódott az önkormányzat 20 13. I. féléves 
gazdálkodásának helyzetér ől, amelyet az el őterjesztés szerint tudomásul vesz 
és elfogad. 
 

------------------- 
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2./ Javaslat a vízm ű gépház felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzés ére 
tett vállalkozói árajánlat elfogadására – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a Képviselő-testület az előző ülésen 
elfogadta a vállalkozó árajánlatát a meglévő tartalék kút fedőlapjának és oldalfalának 
javítására. Újra megnézték a kutat és arra a döntésre jutottak, hogy felesleges pénz 
kidobás lenne újravakolni, mert a szerkezete annyira leromlott, hogy összedőlne. A 
felújítás helyett a bontás és a kút lezárása lenne célszerű. 
 
Bódy Gábor: megköszönte a lehetőséget a felszólalásra és elmondta az 
észrevételeit a tartalék kúttal kapcsolatban. Elmondta, hogy az üzemen kívül 
helyezett kútnak, nagyon kevés az esélye, hogy használni fogják. Ezért célszerű 
lenne csak esztétikailag, baleset megelőzés céljából rendbe tenni, és a minimális 
pénzt rákölteni. A vállalkozó pedig az eddig elvégzett munkát rész számlázza ki. 
 
Marics József polgármester  támogatta ezt a lehetőséget, és hozzátette, ha ezekkel 
a feltételekkel kerül elfogadásra, akkor semmivel se lesz több, mint az előzőleg 
megbeszélt árajánlat. Kérte a Testületet hatalmazza fel arra, hogy meg tudja rendelni 
az árajánlatot és a munkálatokat. Elmondta, hogy a változás következtében a 
vállalkozói szerződést módosítani kell, hogy egy rész-, és egy végszámlát kapjon a 
munkálatokról az Önkormányzat. 
Kérte a Képviselő-testületet fogadják el a napirendi pontot. 
 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 48/2013. (IX.19.) B. 

Önk. sz. határozata 
 

Bakonykúti község tartalék kút fedőlap és oldalfal felújítása ügyében 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete a település üzemen 
kívül helyezett kútja fed őlapjának és oldalfalának bontási keretösszegéig, a 
megerősítést és felújítást elvégeztesse, valamint a fedla p elkészítésére 
vonatkozó árajánlatot elfogadja. A gépház felújítás i munkákra szóló vállalkozói 
szerződés ennek megfelel ően módosul. 
 
A képvisel ő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vál lalkozói árajánlat 
szerinti bontási keretösszeg és a fedlap elkészítés ére szóló  árajánlatok alapján 
a felújítási munkákat megrendelje. 
 

------------------------------- 
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3./ Egyebek  
 
a) Tájékoztatás az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormán yzati Hivatal 
működésével kapcsolatosan – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt 
időben a közös hivatal működésében több problémát tapasztalt, ezért 
kezdeményezte a Jegyző Asszonynál, hogy a másik két polgármesterrel közösen 
beszéljék meg a szükséges tennivalókat. Ennek lett az eredménye, hogy a közös 
testületi ülésen a pénzügyi előírások maradéktalan betartása, a többletfeladatok és a 
leterheltség csökkentése érdekében létszámbővítés mellett döntöttek. Biztosította a 
Közös Hivatalt minden támogatásáról, hiszen ezeket az ügyeket együtt kell 
megoldani.  
 
b) Bodajk Város Polgármesterének megkeresése  – a polgármester 
előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy Bodajk Város Önkormányzatának 
polgármestere megkereste azzal kapcsolatban, hogy a németországi 
testvértelepülésből érkezik hozzájuk delegáció, és ennek az eseménynek a keretein 
belül meglátogatnák azokat a svábok lakta településeket, így Bakonykútit is, 
ahonnan kitelepítettek személyeket, családokat Németországba. Ezen alkalomból 
egy rövid tájékoztatót tartana a vendégeknek a településről, a kitelepítésekről.  
 
c) Javaslat a közterületek használatáról szóló 12/2 008.(X.28.) önkormányzati 
rendelet módosítására  – előterjeszti a jegyző 
 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
7/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 

 
a közterületek használatáról szóló 12/2008.(X.28.)ö nkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

( a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva van ) 
 
Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, 
majd az ülést bezárta. 
Ezt követően a Képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját. 
 

K. m. f. 
 
 
 

Marics József              Parajdi Cecília 
polgármester          jegyző 


