
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének 2014. október 22-én 
17.00 órakor megtartott  alakuló,  nyilvános  testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
                         8045 Bakonykúti, Szabadság u. 41. 

 
Jelen vannak:  
  Marics József   polgármester  

Szalmási Tamás Ferencné képviselő 
Kaufmann Jenő Antalné  képviselő 
Varga Sándor                       képviselő 
Takács János     képviselő 

   
Távolmaradt:  - 
   
Tanácskozási joggal meghívott:  
  Parajdi Cecília   jegyző 

Harcz Erzsébet                            aljegyző 
  Késmárky Rita    HVB elnök 
 
             Kovács Edit a Székesfehérvári Járási Hivatal Osztályvezetője 
 

I. 
 

Napirend el őtti esemény 
 

Marics József polgármester  
 
Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, jegyzőt, aljegyzőt, Kovács Editet, a 
Székesfehérvári Járási Hivatal osztályvezetőjét és az ülést részvételükkel 
megtisztelő lakosságot. Gratulál a megválasztott képviselőknek. Az ülést 
megnyitja és felkéri a megjelenteket, hogy az ünnepi alkalom, az alakuló ülés és 
az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére közösen 
énekeljék el a Himnuszt. 

 
-  Himnusz  - 

 
 
Marics József polgármester  
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mind az öt megválasztott 
képviselő jelen van. Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy az ülésről hangfelvétel 
készül. Javaslatot tesz az ülés napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy az 
írásban kiküldött meghívóban szereplő napirendek mellé kiegészítésként, 11.-ik  
napirendi pontként vegyék fel a Bakonykúti község járási illetékességi terület 
változtatására vonatkozó javaslat megtárgyalását. 
 
 
A napirendről szóló javaslatról a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

88/2014 (X.22.) önkormányzati határozata 
 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete a 2014. október 22-i 
alakuló ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadt a el: 
 
Napirend: 

 
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás 

eredményéről 
 

2. A polgármester ünnepi köszöntője 
 

3. Az önkormányzati képviselők eskütétele 
 

4. A polgármester eskütétele 
 

5. Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság megválasztása 
 

6. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 

7. Az alpolgármester választása titkos szavazással 
 

8. Az alpolgármester eskütétele 
 

9. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 

10. Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára 
 

11. A járási illetékességi terület változtatására vonatkozó javaslat 
véleményezése 

 
 
Ezt követően átadja a szót Késmárky Ritának, a Helyi Választási Bizottság 
elnökének. 
 
1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékozt atója a választás 
eredményér ől 
 
Késmárky Rita HVB. elnök: 
 
Köszöntötte a képviselő testület ülésén megjelenteket. A helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a képviselő-testület az alakuló 
ülést a választást követő 15 napon belül tartja meg. 
 
Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottsága a 2014. október 12. napján 
megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának a 
Bakonykúti 001. szavazóköri eredmény alapján a következő választási 
eredményt állapítja meg: 
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A választás eredményes volt, a polgármester jelöltekre leadott érvényes 
szavazatok száma: 71 db 

- Marics József  független  polgármester jelöltre leadott  

  érvényes szavazat:                                                                     71 db,                   

ez alapján a  megválasztott polgármester: Marics József  független jelölt.” 

A HVB 20/2014.(X. 12.) HVB. sz. határozata szerint 
 

„Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottsága a 2014. október 12. napján 
megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának az 
Bakonykúti 01. szavazóköri eredménye a következő választási eredményt 
állapítja meg: 
 
A választás eredményes volt, az egyéni listás képviselő jelöltekre leadott 
érvényes szavazatok száma:         88 db, 
 
Horváth István független egyéni listás jelöltre leadott  
érvényes szavazat:         36 db  
     
Halász Attila Lajos független egyéni listás jelöltre leadott  
érvényes szavazat:         27 db  
  
Kaufman Jenő Antalné független egyéni listás jelöltre leadott  
érvényes szavazat:         49 db  
   
Csiszár Zsolt független egyéni listás jelöltre leadott  
érvényes szavazat:        25 db 
   
Varga Jánosné Győrffy Elza független egyéni listás jelöltre leadott  
érvényes szavazat:         21 db 
   
Szalmási Tamás Ferencné független egyéni listás jelöltre leadott  
érvényes szavazat:          54 db  
   
Varga Sándor független egyéni listás jelöltre leadott  
érvényes szavazat:         51 db  
     
Takács János független egyéni listás jelöltre leadott  
érvényes szavazat:         49 db  
     
Hajdú Csaba független egyéni listás jelöltre leadott  
érvényes szavazat:         28 db,  
   
ez alapján az egyéni listán  megválasztott  képviselők: 
- Kaufman Jenő Antalné 
- Szalmási Tamás Ferencné 
- Varga Sándor 
- Takács János” 
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A HVB feladata, hogy a választás eredményének megállapítását követő három 
napon belül (amennyiben nem volt jogorvoslat) átadja a megválasztott 
polgármesternek és képviselőknek a megbízólevelét. 
 
Tekintettel arra, hogy a választások eredményét illetően semmilyen jogorvoslattal 
nem éltek, így az eredményről szóló döntés jogerőssé vált, az elkészített 
megbízó levelek átadása megtörtént. 
 
A HVB nevében gratulál a megválasztottaknak. 
 
 
2. A polgármester ünnepi köszönt ője 
 
A polgármester megköszönte a választópolgárok bizalmát. Elmondta, hogy 
újonnan megválasztott polgármesterként, képviselőként az alakuló ülésen részt 
venni felemelő érzés, de ezt még ünnepélyesebbé teszi, hogy erre és az eskü 
letételére az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának előestéjén 
kerül sor. Köszöntőjében megemlékezett a forradalom és szabadságharc 
kiemelkedő eseményeiről. Végezetül elmondta, hogy olyan képviselők kerültek 
megválasztásra, akik már eddig is sokat tettek a településért, így ez garancia 
lehet arra, hogy meg tudják valósítani azokat a célkitűzéseket, amelyeket a 
választások előtt megfogalmaztak és a választó polgárokkal is ismertettek. 
Felelősségük nagy, de becsülettel és legjobb tudásuk szerint fogják munkájukat 
végezni.     
 
3./ Az önkormányzati képvisel ők eskütétele 
 
Késmárky Rita HVB. elnök: 
 
Felkérte a megválasztott képviselőket az eskü letételére és megkérte a 
jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni.  
Az eskütételt követően megkérte a képviselőket, hogy írják alá az 
eskünyomtatványt, és jó munkát kívánt az újonnan megválasztott képviselőknek. 
 
 

(Az eskü szövege írásban mellékelve;) 
------------------------ 

 
 
4./ A polgármester eskütétele 
 
Késmárky Rita HVB. elnök:   
 

Ismételten megkérte a jelenlevőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek 
felállni, a Polgármester Urat pedig felkérte az eskütételre. Az eskütétel után 
kérte a Polgármester Urat az eskü-nyomtatvány aláírására.  

 
(Az eskü szövege  írásban mellékelve;) 

------------------------ 
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5./ Az Ügyrendi  és Vagyonnyilatkozat-kezel ő Bizottság elnöke és tagjai 
megválasztása  
 
Előadó: Marics József polgármester 
 
Marics József polgármester:  
 
Javasolta, hogy az alakuló ülésen a 3 tagú Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő 
Bizottság alakításáról döntsön a testület. Mivel  kis létszámú a képviselő- testület, 
ezért nem célszerű más bizottság létrehozása.  
 
Parajdi Cecília jegyz ő  
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja szerint az 
érintett kérésére a képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, 
felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás 
megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. 
 
Marics József polgármester 
 
Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e ilyen jellegű kérés. Miután a képviselők 
részéről ilyen kérés nem volt, az Ügyrendi Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 
elnökének Takács János képviselőt javasolta megválasztásra. Megkérdezte 
Takács János képviselőt, hogy vállalja-e a megbízatást.  
 
Takács János képvisel ő  
 
Vállalta a bizottsági elnöki tisztséget és bejelentette az ügyben személyes 
érintettségét. 
 
Marics József polgármester   
 
A személyes érintettség bejelentése kapcsán a képviselő-testületnek döntést kell 
hoznia, hogy kizárja-e a képviselőt a döntés hozatalból.  Ezt követően javasolta, 
hogy az érintettség bejelentését vegyék tudomásul, de az érintettet ne zárják ki a 
határozathozatalból. Megkérdezte a képviselő-testületet, amennyiben 
egyetértenek javaslatával, kézfeltartással szavazzanak. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Takács János 
képviselő személyes érintettsége ügyében a következő határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
89/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
Takács János személyes érintettsége ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Takács János 
képvisel őt – személyes érintettsége miatt – az Ügyrendi és 
Vagyonnyilatkozat-kezel ő Bizottság elnökének megválasztásáról szóló 
döntéshozatalból nem zárja ki. 
 

------------------------------------- 
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Marics József polgármester   
Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy egyetértenek-e Takács 
János személyével az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 
elnökének történő megválasztásával. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az Ügyrendi és 
Vagyonnyilatkozat-kezelő  Bizottság elnökének megválasztásáról a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
90/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság elnökének megválasztásáról 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete az Ügyrendi és  
Vagyonnyilatkozat-kezel ő Bizottság elnökének Takács János képvisel őt 
választotta. 

------------------------ 
Marics József polgármester   
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat –kezelő Bizottság tagjainak Kaufmann Jenő 
Antalné és Varga Sándor képviselőket javasolta. Megkérte a képviselő-testületet, 
amennyiben egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással személyenként külön 
szavazzanak.  
Megkérdezte az érintetteket hogy vállalják e a feladatot.  
 
Kaufmann Jen ő Antalné és Varga Sándor képvisel ők igenlő választ adtak a 
kérdésre és bejelentették személyes érintettségüket. 
 
Marics József polgármester   
 
A személyes érintettség bejelentése kapcsán a képviselő-testületnek döntést kell 
hoznia, hogy kizárja-e a képviselőt a döntés hozatalból.  Ezt követően javasolta, 
hogy az érintettség bejelentését vegyék tudomásul, de az érintetteket ne zárják ki 
a határozathozatalból. Megkérdezte a képviselő-testületet, amennyiben 
egyetértenek javaslatával, kézfeltartással személyenként külön-külön 
szavazzanak. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett Kaufmann Jenő 
Antalné és Varga Sándor képviselők személyes érintettsége ügyében a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
91/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
Kaufmann Jenő Antalné és Varga Sándor képviselők személyes érintettsége 

ügyében 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kaufmann Jen ő 
Antalné és Varga Sándor képvisel őt – személyes érintettsége miatt – az 
Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezel ő Bizottság tagjának megválasztásáról 
szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 

------------------------------------------ 
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Marics József polgármester   
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat –kezelő Bizottság tagjainak Kaufmann Jenő 
Antalné és Varga Sándor képviselőket javasolta. Megkérte a képviselő-testületet, 
amennyiben egyetértenek a javaslattal, hogy Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat –
kezelő Bizottság tagjainak Kaufmann Jenő Antalné és Varga Sándor képviselők 
kerüljenek megválasztásra,  kézfeltartással személyenként külön szavazzanak.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az ügyrendi és 
vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság tagjának megválasztásáról meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
92/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
Kaufmann Jenő Antalné képviselőnek az ügyrendi és vagyonnyilatkozat-kezelő 

bizottság tagjává történt megválasztásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete az Ügyrendi és 
Vagyonnyilatkozat-kezel ő Bizottság tagjának Kaufmann Jen ő Antalné  
képvisel őt választotta. 
 

------------------------ 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az ügyrendi és 
vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság tagjának megválasztásáról meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
93/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
Varga Sándor képviselőnek az ügyrendi és vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság 

tagjává történt megválasztásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Varga Sándor 
képvisel őt az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezel ő Bizottság tagjának  
megválasztotta. 
 

------------------------ 
 
 
6./ A polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Marics József polgármester   
 

Átadta a szót az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 
elnökének, és egyben bejelentette személyes érintettségét. 

 
Parajdi Cecília jegyz ő: 
Ismertette a tiszteletdíj megállapítás törvényi feltételeit. A polgármesteri 
tiszteletdíj összegére a hatályos SZMSZ szerint az Ügyrendi vagyonnyilatkozat-
kezelő Bizottság tesz javaslatot, és a képviselő-testület dönt róla. A tiszteletdíj 
megállapításáról a testület nyílt ülésen dönt, mivel ez közérdekű adatnak 
minősül. 
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A polgármester jelöltnek a nyilvántartásba vételkor nyilatkoznia kellett, hogy 
főállásban, vagy társadalmi megbízatásban látja el tisztségét. Marics József 
társadalmi megbízatásban kívánja ellátni a polgármesteri tisztséget, ahogy eddig 
is történt.  
 
Takács János bizottsági elnök:   
A polgármesteri illetmény, tiszteletdíj számításának alapja a helyettes államtitkári 
illetmény.  

Az Mötv. 71.§.(4) bek. szerint az 500 fő lakosságszám alatti település 
polgármesterének illetménye a 71.§. (2) bekezdésben meghatározott összeg 
20%-a, számszerűen 149.575 Ft.   

Az Mötv. 71.§.(5) bek. szerint a társadalmi megbízatású polgármester a 
polgármester illetménye 50%-ával megegyező tiszteletdíjra jogosult, amely 
számszerűen 74.788.- Ft.       

Az Mötv. 71.§. (6) bek. szerint a társadalmi megbízatású polgármester a 
tiszteletdíjának 15%-ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, amely 
számszerűen 11.218.- Ft.  
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett Marics József 
polgármester személyes érintettsége ügyében a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
94/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
Marics József polgármester személyes érintettsége ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Marics József 
polgármestert – személyes érintettsége miatt – a po lgármester 
tiszteletdíjáról szóló döntéshozatalból kizárja. 
 

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

 
A képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, Marics József személyes 
érintettsége miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag Marics József polgármester tiszteletdíjáról - az alábbi 
határozatot hozta:   
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
95/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
           Marics József polgármester tiszteletdíjának megállapításáról  
 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Marics József 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját az Mötv. 71.§ (5) 
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bekezdése alapján 2014. október 12. napjától havi b ruttó 74.788.-Ft 
összegben állapítja meg. 
 

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

A képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, Marics József személyes 
érintettsége miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag Marics József polgármester költségtérítése ügyében  -
az alábbi határozatot hozta:   
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
96/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
           Marics József polgármester költségtérítésének megállapításáról  
 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Marics József 
társadalmi megbízatású polgármester költségtérítésé t az Mötv. 71.§ (6) 
bekezdése alapján a tiszteletdíjának 15 %-ában 2014 . október 12. napjáról 
havi bruttó 11.218.-Ft összegben állapítja meg. 
 

------------------------ 
 
7./ Az alpolgármester választása titkos szavazással  
      
Parajdi Cecilia jegyz ő: 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a  képviselő-testület – a saját tagjai közül a 
polgármester javaslatára, titkos szavazással, a képviselő-testület 
megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére, munkájának a 
segítésére alpolgármestert választ. Az SZMSZ szerint Bakonykútiban az 
alpolgármesteri tisztséget a megválasztott alpolgármester társadalmi 
megbízatásban látja el. 
Az alpolgármester megválasztásához minősített többségre van szükség, ami a 
megválasztott képviselők több mint fele, azaz jelen esetben 3 igen szavazat.  A  
titkos szavazás lebonyolításához ideiglenes bizottságot kell választani, amely 
bizottság látja el titkos szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság feladatait.   
 
 
 
 
Marics József polgármester:   
 

Javasolta az alpolgármester személyére Szalmási Tamás Ferencné 
képviselőt. Szakmai felkészültsége alkalmassá teszi a feladatra. Előző ciklusban 
is képviselő, bizottsági elnök volt. Egy másik érv is szól mellette, hogy nyugdíjas, 
így könnyen tudják egymást helyettesíteni, ha egyszerre két helyen kell lennie a 
polgármesternek. Megkérdezte, hogy vállalja-e a jelölést.  
 
Szalmási Tamás Ferencné:   
 
Nyilatkozott, hogy köszönettel vállalja a jelölést.  
 
Marics József polgármester: 
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Javasolta a szavazat számláló bizottságba Varga Sándor képviselőt,  

Kaufmann Jenő Antalné és Takács János képviselőket. 
 

Varga Sándor, Kaufmann Jenő Antalné és Takács János képviselők 
nyilatkoztak, hogy vállalják a bizottsági feladatot és egyenként bejelentették 
személyes érintettségüket. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Varga Sándor 
képviselő személyes érintettsége ügyében a következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
97/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
Varga Sándor képviselő személyes érintettsége ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Varga Sándor 
képvisel őt – személyes érintettsége miatt – az alpolgármeste r választásra 
létrehozandó szavazat számláló bizottság megválaszt ásáról szóló 
döntéshozatalból nem zárja ki. 
 

------------------------ 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag Varga Sándor képviselő 
személyes érintettsége ügyében a következő határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 

98/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 
 

Varga Sándor képviselő szavazatszámláló bizottsági taggá történő 
megválasztásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Varga Sándor 
képvisel őt – az alpolgármester választás titkos szavazással történ ő 
megválasztását lebonyolító szavazat számláló bizott ság tagjának 
megválasztotta. 
 

------------------------ 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett Kaufmann Jenő 
Antalné képviselő személyes érintettsége ügyében a következő határozatot 
hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
99/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
Kaufmann Jenő Antalné képviselő  személyes érintettsége ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kaufmann Jen ő 
Antalné  képvisel őt – személyes érintettsége miatt – az alpolgármeste r 
választásra létrehozandó szavazat számláló bizottsá g  megválasztásáról 
szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 
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------------------------ 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag Kaufmann Jenő Antalné 
képviselő személyes érintettsége ügyében a következő határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 

100/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 
 

Kaufmann Jenő Antalné képviselő  szavazatszámláló bizottsági taggá történő 
megválasztásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kaufmann Jen ő 
Antalné képvisel őt – az alpolgármester választás titkos szavazással történ ő 
megválasztását lebonyolító szavazat számláló bizott ság tagjának 
megválasztotta. 
 

------------------------ 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett Takács János 
képviselő személyes érintettsége ügyében a következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
101/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
Takács János  képviselő  személyes érintettsége ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Takács János 
képvisel őt – személyes érintettsége miatt – az alpolgármeste r választásra 
létrehozandó szavazat számláló bizottság  megválasz tásáról szóló 
döntéshozatalból nem zárja ki. 
 

------------------------ 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag Takács János  képviselő 
személyes érintettsége ügyében a következő határozatot hozta: 

 
 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
102/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
Takács János képviselő  szavazatszámláló bizottsági taggá történő 

megválasztásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Takács János 
képvisel őt – az alpolgármester választás titkos szavazással történ ő 
megválasztását lebonyolító szavazat számláló bizott ság tagjának 
megválasztotta. 
 

------------------------ 
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Szalmási Tamás Ferencné  bejelentette személyes érintettségét. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett Szalmási Tamás 
Ferencné személyes érintettsége ügyében a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
103/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
Szalmási Tamás Ferencné képviselő személyes érintettsége ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Szalmási Tamás 
Ferencné – személyes érintettsége miatt – az alpolg ármester választás 
titkos szavazásából nem zárja ki. 
 

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

 
 
Marics József polgármester   
 

Rövid szünetet rendelt el, amíg a szavazat számláló bizottság 
megválasztja tagjai sorából az elnököt. 
(A megválasztott szavazat számláló bizottság tagjai sorából elnököt választ, 
amelyről külön jegyzőkönyv készül.) 
 
A szünetet követően a polgármester ismét megnyitja az ülést. 
 
Varga Sándor, a  Szavazat Számláló Bizottság elnöke : 
 

Tájékoztatja a képviselőket a titkos szavazás módjáról. A szavazáshoz 
szavazólap és urna áll a képviselők rendelkezésére, a szavazatokat külön 
helyiségben tudják leadni. Elmondta, hogy a szavazólapon a polgármester 
javaslatának megfelelően Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester jelölt neve 
melletti körben elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet érvényesen.     
 
Ezt követően a képviselő-testület tagjai – titkos szavazással - leadták 
szavazataikat az alpolgármester személyére. 
 
Varga Sándor, a Szavazat Számláló Bizottság elnöke:  
 

Ismertette a szavazás eredményét, mely szerint 5 érvényes szavazat 
volt, nem volt érvénytelen szavazat.   
Megállapította, hogy Bakonykúti Községi Önkormányzat képviselő-testülete titkos 
szavazás során 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
104/2014. (X.22.) önkormányzati határozata  
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Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester megválasztásáról 
 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete Szalmási Tamás 
Ferencné képvisel őt társadalmi megbízatású alpolgármesternek 
megválasztotta. 
 

------------------------ 
 
 
8./ Az alpolgármester eskütétele 
 
Késmárky Rita HVB. elnök:   
 

Ismételten megkérte a jelenlevőket, hogy az eskütételhez 
szíveskedjenek felállni, a Alpolgármester Asszonyt pedig felkérte az  eskü tételre. 
Az eskütétel után kérte a Alpolgármester Asszonyt az eskü-nyomtatvány 
aláírására.  

 
(Az eskü szövege  írásban mellékelve;) 

------------------------ 
 
 
9./ Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségté rítésének megállapítása –  
a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester:   

 
Elmondta, hogy az Mötv. 80.§. (2) bek. szerint a társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 70-90 % közötti összegében állapítja meg, amely 
számszerűen 52.350 Ft. – 67.308 Ft közötti összeg, melynek  egészéről, vagy 
meghatározott részéről írásban lemondhat.  

 
Az Mötv. 80.§. (3) bek. szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester a 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, 
amely számszerűen 7.853 Ft. – 10.096 Ft. közötti összeg. 

 
A törvény szerint a megállapított tiszteletdíjról, vagy annak egy részéről 

saját elhatározása szerint az alpolgármester írásban lemondhat.  
 
Javasolta, hogy a képviselő-testület állapítson meg tiszteletdíjat és 

költségtérítést egyaránt az alpolgármester részére, a hivatkozott törvényi előírás 
szerint. Amennyiben a tiszteletdíj alsó határát állapítják meg, akkor az nem okoz 
jelentős megterhelést a költségvetésnek, mivel az új törvényi szabályozás szerint 
a polgármester tiszteletdíja és költségtérítése havonta 40.000 Ft.-al kevesebb 
lesz az eddigiekhez képest, ez a megtakarítás majdnem fedezi az alpolgármester 
tiszteletdíját.  

Javasolta a tiszteletdíjat 52.350 Ft.-ban, a költségtérítést 7.853 Ft.-ban 
megállapítani. 

 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester:  
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Bejelentette személyes érintettségét. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Szalmási Tamás 
Ferencné alpolgármester személyes érintettsége ügyében a következő 
határozatot hozta: 
 
 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
105/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester   személyes érintettsége ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Szalmási Tamás 
Ferencné alpolgármestert – személyes érintettsége m iatt – az 
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésén ek megállapításáról szóló 
döntéshozatalból kizárja. 

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

 
Marics József polgármester: 
 

Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak először a tiszteletdíj összegéről, 
majd a költségtérítés összegéről. 
 
A képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, Szalmási Tamás Ferencné 
személyes érintettsége miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 
tiszteletdíjáról  -az alábbi határozatot hozta:   
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
106/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Szalmási Tamás 
Ferencné társadalmi megbízatású alpolgármester   ti szteletdíját az Mötv. 
80.§ (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású  polgármester 
tiszteletdíja 70- %-ának megfelel ően, 2014. október 22. napjától havi bruttó 
52.350 Ft .-Ft összegben állapítja meg. 

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

A képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, Szalmási Tamás Ferencné 
személyes érintettsége miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 
költségtérítése ügyében  -az alábbi határozatot hozta:   
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
107/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Szalmási Tamás 
Ferencné társadalmi megbízatású alpolgármester költ ségtérítését az Mötv. 
80.§ (3) bekezdése alapján a tiszteletdíjának 15 %- ában 2014. október 22. 
napjától havi bruttó 7.853.-  Ft összegben állapítja meg. 
 

------------------------ 
 
 
 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester:  

 
Bejelentette, hogy a megállapított tiszteletdíj 50%-áról lemond, amely 

nyilatkozatát írásban átadta a polgármester részére. 
 

------------------------ 
 
Marics József polgármester: 
 
  Elmondta, hogy ez esetben havi 26.175 Ft. lesz az alpolgármester 
tiszteletdíja, így viszont már a polgármesteri tiszteletdíj csökkenéséből 
megmaradó 40.000 Ft teljes mértékben fedezi az alpolgármester tiszteletdíját és 
költségtérítését egyaránt, így a költségvetésben a fedezet rendelkezésre áll.    
 
 
 
10./ Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára 
 
Marics József polgármester:   
 

Elmondta, hogy a törvényi szabályozás szerint az SZMSZ-t az alakuló 
ülésen, vagy az azt követő ülésen felül kell vizsgálni. Ő azt tartja célszerűnek, ha 
a ma megválasztott Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság is érdemi 
javaslatokat tud tenni az SZMSZ-t illetően, ezért javasolta, hogy a felülvizsgálatra 
a soron következő ülésen kerüljön sor.   
     
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül – az SZMSZ felülvizsgálatáról meghozta az 
alábbi határozatot: 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
108/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
 az SZMSZ felülvizsgálata ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete megbízza az 
Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezel ő Bizottságot, hogy az SZMSZ 
felülvizsgálatát végezze el, és terjessze a képvise lő-testület soron 
következ ő rendes ülése napirendjére. 
 
 
Határid ő: 2014. november rendes ülés 



 16 

 
Felelős: Takács János, az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-k ezelő  Bizottság 
elnöke 

------------------------------------- 
 
 
 
11./ Napirend - Bakonykúti község járási illetékess égi terület változtatására 
vonatkozó kezdeményezés ügyében  – polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester: 
 

Tájékoztatást adott arról, hogy a mai napon érkezett egy levél a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjától, mely szerint L. Simon László Úr, 
a Miniszterelnökség Parlamenti Államtitkára kezdeményezte a Járási hivatalokról 
szóló 218/2012. számú Kormányrendelet módosítását, mely szerint Bakonykúti 
község átcsatolásra kerülne a Székesfehérvári Járástól a Móri Járáshoz. 
Kormánymegbízott Úr kérte, hogy 2014. október 27-én 15 óráig alakítsuk ki ezzel 
kapcsolatos véleményünket.  

A Járás váltás Bakonykúti számára rendkívül hátrányos lenne. Ki kellene 
válnunk az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalból és egy másik, a 
Móri Járáshoz tartozó település önkormányzatával kellene közös hivatalt 
létrehoznunk. Mórra, valamint a közös hivatal székhely településeként szóba 
jöhető településekre nincs Bakonykútiból közvetlen autóbuszjárat, csak 
átszállással, és így is csak napi három járat van. Bakonykúti minden 
Székesfehérvárhoz köti, a munkahelyek, a fiataloknak tanulási lehetőségek, a 
Kistérségi Társulás keretében a szociális ellátások.  

Nem javasolja a Járás váltást. 
 

   Varga Sándor képvisel ő: 
  Nem tarja célszerűnek a váltást, maradjon minden úgy ahogy eddig volt. 
  
Marics József polgármester: 
 
  Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért az írásban megfogalmazott és 
kiosztott határozati javaslattal az kézfelemeléssel jelezze.   
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül – Bakonykúti község járási illetékességi 
terület változtatására vonatkozó kezdeményezés ügyében meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
109/2014. (X.22.) önkormányzati határozata 

 
Bakonykúti községnek a Móri Járás illetékességi területéhez történő átcsatolása 

ügyében 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete nem támogatja a 
218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet olyan tartalmú módosítását, amelynek 
eredményeképpen Bakonykúti község a Székesfehérvári  Járás illetékességi 
területét ől a Móri Járás illetékességi területéhez kerülne át csatolásra. 
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A képvisel ő-testület kéri, hogy a jelenlegi gyakorlatnak megfe lelő, már 
kialakított és jól m űködő társulások és együttm űködések keretében 
biztosíthassa kötelez ő feladatainak ellátását és a járások területi 
változtatásánál a képvisel ő-testület ez irányú kérését a döntéshozók tartsák 
tiszteletben. 
A képvisel ő-testület kéri a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottját, Dr. Simon László Urat, hogy a képvisel ő-testület 
határozatának megfelel ően támogassa és képviselje a képvisel ő testület 
véleményét. 

----------------------------------------- 
 
Takács János, az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-keze lő  Bizottság elnöke:    
 

Tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzati képviselő a 
megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-től számított 
30 napon belül az Mötv. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A 
képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban 
élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti 
vagyonnyilatkozatát. A polgármester is vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. A 
képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok 
kivételével-nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, 
abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából. 
A vagyonnyilatkozat leadási határideje: 2014. november 15. 
 
 
Marics József polgármester megköszönte a megjelenést és az alakuló ülést 
bezárta.  
 
Befejezésül a „Szózat” hangzott el. 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 

          Marics József            Parajdi Cecília 
        polgármester               jegyző 
 

 


