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Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án 
megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
Jelen vannak:  

Marics József   polgármester 
  Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 

Hajdú Csaba     képviselő 
Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 

  Horváth István                       képviselő 
 
Tanácskozási joggal:   
  
                      Parajdi Cecília                              jegyző 
 
 
Marics József polgármester  
 
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése 
határozatképes, mert a megválasztott 5 fő testületi tag jelen van. Elmondta, hogy a meghívó 
és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek a képviselőknek. Megkérdezte, 
hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. Tájékoztatta 
a képviselőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, 
javasolta a Képviselő-testületnek a meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirendet a polgármesteri javaslat szerint elfogadta  és - 5  igen 
szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2015. (IV.28.) önkormányzati határozata 

 
az ülés napirendjének elfogadásáról 

 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 28-i nyilvános 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
 

N A P I R E N D: 
 
1. Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatása Takács 

János önkormányzati képviselő lemondása folytán megüresedett mandátum 
kiadásáról – a Helyi Választási Bizottság elnökének előterjesztésében 
 

2. Javaslat a képviselő-testület 2015. évi munkatervének módosítására – a 
polgármester előterjesztésében 
 

3. Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására – a 
polgármester előterjesztésében 
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4. Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
rendelet elfogadására – a polgármester előterjesztésében 

 
5. Javaslat az önkormányzat 2015-2019 évekre szóló gazdasági programjának, 

fejlesztési tervének elfogadására – a polgármester előterjesztésében 
 

6. Beszámoló a 2014. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről – a 
jegyző előterjesztésében 

 
7. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 

eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében 
 
8. Egyebek 

 
 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1., Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatása Takács János 
önkormányzati képviselő lemondása folytán megüresedett mandátum kiadásáról – a 
Helyi Választási Bizottság elnökének előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  
Közli a képviselőkkel, hogy a Helyi Választási Bizottság Elnöke nem tud részt venni az 
ülésen, ezért felkéri Parajdi Cecília jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket az 1. napirendi 
pontban megjelölt témában. 
 
Parajdi Cecília  
Elmondja, hogy Takács János képviselő a Képviselő-testület 2015. március 26-ai ülésén 
bejelentette, hogy azzal a nappal, 24.00 órai időponttal lemond önkormányzati képviselői 
mandátumáról. A törvény szerint erre lehetősége van. A Helyi Választási Bizottság 
határozata szerint a 2014. október 12-ei helyi önkormányzati választáson a sorban 
következő legtöbb szavazatot elért képviselő jelölt Hajdú Csaba független jelölt. A jelölt a 
megbízatást vállalta, nyilatkozott arról, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn. A HVB 
2/2015.(IV.14) határozata szerint Hajdú Csaba független jelöltet képviselőnek a mandátumot 
kiadta. Felkéri Marics József polgármestert, hogy vegye Hajdú Csaba képviselői esküjét.   
 
Marics József polgármester  
Felkéri Hajdú Csabát az eskütételre. 
 
Hajdú Csaba a képviselő-testület előtt a képviselői esküt letette. 
 
2., Javaslat a képviselő-testület 2015. évi munkatervének módosítására – a 
polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  
Kéri, hogy a munkatervben szereplő „Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról” szóló előterjesztést a Képviselő-testület a 2015. május havi ülésére 
ütemezze át, mivel más feladatok miatt nem tudták előkészíteni a beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a munkaterv módosítását polgármesteri javaslatra 5  igen szavazattal – 
egyhangúlag – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2015. (IV.28.) önkormányzati határozata 

 
a 2015. évi munkaterv módosításáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervéről szóló 
114/2014. (XI.25.) önkormányzati határozatát úgy módosítja, hogy a „Beszámoló a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról” szóló előterjesztés tárgyalását a 
2015. májusi ülésére ütemezi át. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2015. május 31. 
 

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

 
 

3., Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására – a 
polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  
Ismerteti a 2014. évi költségvetésben történt módosításokat, azok okait. Elmondja, hogy 
azok az önkormányzatok, amelyek nem adósodtak el, az adósság konszolidáció szerint 
pályázhattak külön támogatásra. Így Bakonykúti önkormányzata 3 millió forintot kapott. Ebből 
a pénzből lehetett az útépítési beruházást  elindítani. Ehhez a beruházáshoz a tartalékot is 
részben fel kellett használni, ami szintén 3 millió forintot jelentett. Megemlíti a patak 
kiöntését, az önkormányzati telek eladását. Ezek a történések mind kiadási, mind bevételi 
oldalon a költségvetés módosításának szükségességét vonták maguk után.  

 
Parajdi Cecília  
A polgármester által elmondottakhoz hozzáteszi, hogy a közös hivatal munkatársainak 
személyi összetétele az év során változott, és a törvényi előírások is folyamatosan 
módosultak, a könyvelési módszer is változott, így nem került sor az aktuális költségvetési 
módosításokat év közben elvégezni.  
 
Marics József polgármester  
Elmondja, hogy Bakonykúti kis költségvetése miatt az év közbeni módosítások elvégzése 
nélkül is követhető, átlátható. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolja a költségvetés 
módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetési módosítását polgármesteri 
javaslat szerint elfogadta  és - 5  igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot 
hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete 

 
az  önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  

 
3/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
( a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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4./ Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
rendelet elfogadására – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  
Elmondja, hogy az önkormányzat továbbra is takarékosan gazdálkodik, ami meglátszik a 
költségvetés bevételi, ill. kiadási főszámain, jelenleg az önkormányzat megtakarítása 7 millió 
forint. 
 
Horváth István képviselő 
A mérleggel kapcsolatban tesz fel kérdést az eszközök és források tekintetében. 
 
Szalmási Tamás Ferencné 
Elmondja, hogy a közeljövőben elkészül egy kimutatással, ami meg fogja könnyíteni az 
eligazodást a költségvetés soraiban a képviselőknek. Megjegyzi még, hogy a százalékos 
kimutatásnál a módosított előirányzatot kellett volna figyelembe venni. 
 
Parajdi Cecília jegyző 
Elnézést kér, már felhívta a pénzügyes kollégák figyelmét a javítás elvégzésére.  
 
Marics József polgármester  
Javasolja a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót  
polgármesteri javaslat szerint elfogadta  és -5  igen szavazattal – egyhangúlag - a következő 
rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
 

( a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

------------------------- 
  
5., Javaslat az önkormányzat 2015-2019 évekre szóló gazdasági programjának, 
fejlesztési tervének elfogadására – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  
Horváth István lépviselő kérdésére elmondja, hogy az önkormányzatnak nincs értékesíthető 
ingatlana. Rátér a következő napirendi pont megtárgyalására. Előzetesen ismerteti 
Bakonykúti demográfiai adatait és az ehhez kapcsolódó ellentmondásokat. Elmondja, hogy 
az önkormányzat gazdasági programjában kiemelkedő helyet foglal el a vízmű felújításának 
kérdése. Felsorolja az indokokat, amik bizonyítják ennek a felújításnak elengedhetetlen 
szükségességét. Ehhez kapcsolódik, hogy a költségvetési megtakarítást meg kell megőrizni, 
mivel ez elengedhetetlen egy pályázat elindításánál. Az egészségügyi ellátást és szociális 
gondoskodást csak társulások útján tudja az önkormányzat biztosítani. 
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Helyesli a vízmű felújításának elsődlegességét. Felteszi a kérdést, hogy a vízmű állapotát 
tekintve van-e terv arra vonatkozóan, hogy katasztrófahelyzetben a falu mit tud tenni, 
mennyire reális az a híresztelés, hogy a vízmű üzemzavara esetén a falu napokra víz nélkül 
maradna.  
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Marics József polgármester  
Elmondja, hogy a szivattyú meghibásodása esetén a hibaelhárítás viszonylag gyorsan 
menne, mivel az új szivattyút már megvásárolta az önkormányzat, azt bármikor be lehet 
építeni. A nagyobb probléma a vízházon belül van, ott a tartályok elöregedése a legnagyobb 
probléma. Amennyiben a kettő db. 2.5 m3-es tartályunk üzemképtelenné válik, akkor 
valóban hosszabb ideig csak tartálykocsiból lehetne a településen a vizet biztosítani. Sajnos 
az is igaz, hogy egy esetleges katasztrófahelyzet, pl. tűz esetén nincs elegendő oltóvíz a 
településen, azt úgy kell ideszállítani. Elmondta, hogy foglalkoztak a tartályok cseréjével, 
vagy egy 50 m3-es tartály létesítésével, de előzetes becslések szerint ez 27 millió forintba 
kerülne. Felmerült a gondolata a vízmű állami tulajdonba adásának, de ezt mérlegelni kell, 
mivel ez esetben nem lesz ráhatása az önkormányzatnak a fejlesztésekre. 
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Véleménye szerint fontolóra kell venni az állami tulajdonba adást. 
 
Marics József polgármester  
Ez évben kötelező a vízmű vagyonértékelését elkészíttetni, ez feltétele egy új üzemeltetési 
szerződés megkötésének, de a vagyon állami tulajdonba adásának is. Mérlegelés után a 
kedvezőbb lehetőséget kell választanunk. 
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Javasolja, hogy  a programban kiemelt helye legyen az internethálózat bővítésnek, kapacitás 
növelésnek, továbbá a patak meder karbantartásának. Meg kellene vizsgálni a helyi 
vállalkozói tevékenységeket, hogy lehetőség szerint a településen működtessék a 
vállalkozásukat, ez iparűzési adó bevételt is jelenthetne a közösségnek. 
 
Marics József polgármester: az internethálózattal kapcsolatban elmondja, hogy a 
településre kiépített optikai leágazás elegendő szabad kapacitással rendelkezik, a gond az, 
hogy az Ady E. és Forrás utcákban kiépített vezetéken nincs elegendő szabad érpár, itt egy 
kb. 200 méteres szakaszon bővítést kell végrehajtani. Ezt meg kell oldani, mivel ma már 
elvárható, hogy a legkisebb településen is mindenki hozzáférjen az internethez. A 
patakmederrel kapcsolatban elmondta, hogy mindazon munkák el lettek végezve, amelyet a 
szakértő javasolt, de a jövőben is folyamatosan gondoskodni kell a meder kotrásáról, tisztán 
tartásáról. Erre az ez évi költségvetésben 300.000 Ft.-t tervezett a képviselő-testület. Ennek 
ellenére, a terepviszonyok miatt, nem lehet teljes mértékben kizárni, hogy egy hirtelen 
lezúduló, nagy mennyiségű csapadék esetén ismét kiönt a patak.     
 
Parajdi Cecília jegyző 
A hivatal nem adhat át információkat még a képviselőtestületnek sem, tehát nem teheti 
nyilvánossá az adóbevételek konkrét adózónkénti mértékét, megoszlását. A személyes 
kapcsolatokon múlik, hogy mennyire vonhatók be a vállalkozók a saját településen való 
tevékenység folytatására. Sajnos, minél nagyobb bevételt tudunk elérni, annál nagyobb az 
állami támogatás megvonása, tehát nem biztos, hogy feltétlenül szorgalmazni kell a minél 
nagyobb iparűzési adó bevételt. 
 
Hajdú Csaba képviselő 
Véleménye szerint a jövőben érdemes lenne az önkormányzat tulajdonában levő bolt és 
kocsma hasznosítási lehetőségein elgondolkodni funkció szempontjából. Fűnyírással 
kapcsolatban kérdezi, hogy határozott időponthoz van-e kötve? A falugondnoki szolgálat 
megvalósul-e? 
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Marics József polgármester  
Áprilistól szeptemberig havi egy alkalommal történő fűnyírással számoltak a költségvetés 
tervezésénél. A fűnyírások időpontjának meghatározásakor figyelembe kell venni a parlagfű 
mentesítésre ajánlott időszakot is. A falugondnoki szolgálat bevezetésén gondolkodtunk, de 
egyrészt nem volt a településről olyan személy, aki alkalmas lett volna erre a feladatra és el 
is vállalta volna falugondnokságot. Másrészt a kisgyermekes szülők sem igazán igényelték, 
hogy az önkormányzat oldja meg a gyermekek óvodába, iskolába szállítását. Ettől 
függetlenül ezt véglegesen nem szabad elvetni, ha a későbbiekben erre igény jelentkezik, 
akkor megoldást kell találni rá.   
 
Hajdú Csaba képviselő 
Kérdezi, hogy a buszjáratok sűrítésével meg lehetne-e oldani a gyermekek szállítását? 
 
 
Marics József polgármester 
A buszjáratok sűrítésére nem lát lehetőséget az alacsony utaslétszám miatt. Ugyanakkor, 
amennyiben az önkormányzat Iszkaszentgyörggyel társulásban működtetné az óvodát, a 
gyermekek részére a központi költségvetésben biztosított lenne utazási támogatás, ha külön 
erre a célra indított járattal történik a gyermekek szállítása. Ez az összeg fedezetet nyújthat 
egy új járat indítására. A bolt és a kocsma hasznosításával kapcsolatban elmondja, hogy 
mindenképpen valamilyen közösségi funkciót kellene adni az épületnek.  
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015-2019 évekre szóló gazdasági programját a 
polgármesteri előterjesztés szerint elfogadta  és -5  igen szavazattal – egyhangúlag - a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
  30/2015. (IV.28.) önkormányzati határozata 

 
az Önkormányzat 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának 

elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-
2019 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját, fejlesztési tervét az 
előterjesztés szerint – a határozat mellékleteként – elfogadja. 
 
Határidő:   azonnal  
Felelős:  polgármester 
 

------------------------ 
 
 
 
6., Beszámoló a 2014. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről – a jegyző 
előterjesztésében 
 
 
Marics József polgármester  
Átadja a szó Parajdi Cecília jegyzőnek. 
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Parajdi Cecília jegyző 
Ismerteti a belső ellenőrzés működési rendszerét. Elmondja, hogy az ellenőrzés a 
beruházások, felújítások vizsgálatára terjedt ki. Célja a gazdálkodás szabályszerűsége, a 
dokumentáltság, az átláthatóság szintjének fokozása. Kitér arra, hogy amennyiben a belső 
ellenőrzés során hiányosságra derül fény, a képviselőtestületnek intézkedési tervet kell 
készíteni a probléma megoldására, a hiányosság megszüntetésére.  
 
Marics József polgármester Javasolja a belső ellenőrzésről szóló jegyzői jelentés 
elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület a belső ellenőrzésről szóló jegyzői jelentést polgármesteri javaslat 
szerint elfogadta  és -5  igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
  31/2015. (IV.28.) önkormányzati határozata 

 
a 2014. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzésről 
szóló beszámolót – az abban foglalt megállapításokkal együtt - elfogadta és felkérte a 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos. 

 
 
 
7., A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  
Elmondta, hogy a tájékoztatót a képviselők írásban megkapták, ezért csak néhány friss 
információval szeretné azt kiegészíteni. Megemlíti, hogy az aljegyzői pályázattal kapcsolatos 
tájékoztató nem került bele a képviselőknek elküldött anyagba, mivel a megbeszélés előző 
nap történt, így erről szóban ad információt. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a pályázat 
érvényes volt, de eredménytelen. Nem volt olyan pályázó, aki megfelelt volna az 
elvárásainknak. Gáll Attila polgármesterrel történt egyeztetés után arra jutottak, hogy nem 
feltétlenül szükséges az aljegyzői álláshely, helyette egy igazgatási ügyintézői álláshelyet 
kellene létrehozni. A későbbiekben erre vonatkozó javaslatot fognak a képviselő-testületek 
elé terjeszteni. Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a mai napon fog megbeszélést 
folytatni Székesfehérváron, a Városházán a házi segítségnyújtás jövőjével kapcsolatban.  
Kérte a tájékoztató elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester beszámolóját elfogadta  és - 5  igen szavazattal – 
egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
   32/2015. (IV.28.) önkormányzati határozata 

 
a polgármesteri tájékoztató ügyében 

 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a polgármesternek az előző 
ülés óta végzett munkájáról, főbb eseményekről szóló tájékoztatóját elfogadta. 

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

 
 
8., Egyebek 
 
a) Védőnői tanácsadáshoz eszközök beszerzéséről 
 
Marics József polgármester  
Elmondja, hogy az előző ülésen a védőnő megtartotta beszámolóját, ahol javasolta, hogy a 
helyben történő ellátás színvonalának emelése érdekében néhány eszközre szüksége lenne. 
A költség 95 000.-Ft összeget jelent. Megjegyzi, hogy az eszközök beszerzése nem 
kötelező, de ez nagy segítség lenne a kisgyermekes családoknak, mivel egy egyszerű 
vizsgálatra, ellenőrzésre nem kellene Iszkaszentgyörgyre utazni. Javasolta az eszközök 
beszerzését.  
 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 
Szerinte az OEP finanszírozásból kellene ezt is biztosítani, de ha ez nem lehetséges Ő is 
támogatja a beszerzést. 
 
Marics József polgármester  
Javasolja a védőnő által igényelt eszközök beszerzését. 
 
A Képviselő-testület a polgármester védőnői eszközök beszerzésére tett javaslatát  elfogadta  
és - 5  igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
   33/2015. (IV.28.) önkormányzati határozata 

 
a védőnői tanácsadáshoz szükséges, hiányzó eszközök beszerzéséről 

 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és támogatja, hogy a 
Bakonykúti orvosi rendelőbe, a védőnői tanácsadás feltételeinek javítása érdekében 
magasságmérő, látásvizsgáló tábla, hősugárzó és az eszközök szállításához 
szükséges táska beszerzésre kerüljön, összesen 95.000.-Ft értékben, amelyet a 2015. 
évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosít. 
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b) Meghibásodott ívóvíz kompresszor javításáról 
 
Marics József polgármester  
 
A vízműnél meghibásodott kompresszor javítására kapott árajánlatokat ismerteti.  Elmondja, 
hogy a DRV javaslata szerint elfogadható a meglévő kompresszor felújítása. Javasolja, hogy 
az árajánlatok közül az kedvezőbbet fogadják el 
 
A Képviselő-testület a vízszivattyú kompresszor javítására adott kedvezőbb árajánlat 
elfogadására tett javaslatot  elfogadta  és – 5  igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
   34/2015. (IV.28.) önkormányzati határozata 

 
az ivóvíz hálózat rendszerhez meghibásodott kompresszor javításáról 

 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település az ívóvíz 
hálózatának meghibásodott  DEFÉM AL 10-10/3 KW típusú kompresszor javítására 
vonatkozó ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az ajánlat szerinti 
183.645.-Ft+ÁFA  összeggel a megrendelő aláírására. 
 

------------------------ 
 
 
 
c) A főzőverseny megszervezése 
 
Marics József polgármester  
 
Elmondta, hogy a szervezett faluszépítő, közösségi munka során beszélgettek a 
főzőversenyről is, az időpontra a többségi javaslat az volt, hogy ne a pünkösdi hármas 
ünnepre essen, ezért a június 6.-ot javasolta a főzőverseny megrendezésére. A programmal 
kapcsolatban az a vélemény alakult ki, hogy csak a gyerekek számára szervezzünk külön 
programot, ezért javasolta 22 db. népi fajáték megrendelését 3 óra időtartamban, amelynek 
költsége 55.000 Ft. Javasolta továbbá, hogy az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelően 
kenyeret, műanyag tányérokat, tűzifát és díjakat biztosítson a résztvevőknek az 
önkormányzat. A tűzbiztonság szempontjából javasolta, hogy az önkormányzat vásároljon 10 
db. lángterelőt, amelynek költsége 30.000 Ft., de ezeket a következő évi versenyeken is fel 
lehet használni.     
 
 
A Képviselő-testület a polgármester a községi rendezvényre lángterelők vásárlására és fa 
játékok kitelepülésének megrendelésére tett javaslatát  elfogadta  és - 5  igen szavazattal – 
egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
   35/2015. (IV.28.) önkormányzati határozata 

 
a főzőverseny megrendezésével kapcsolatosan 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1.  a hagyományosan megrendezésre kerülő főzőverseny időpontjául a 2015. 
június 6. napot jelöli ki, 

2. 22 db-os népi fajáték megrendelésével, bruttó 55.000.-Ft-os költséggel, 
valamint,10 db lángterelő beszerzésével 30.000.-Ft-os költséggel egyetért. 
 

A képviselő-testület támogatja, hogy a főzőversenyen részt vevő csapatok részére az 
önkormányzat biztosítsa a kenyeret, műanyag tányérokat és a főzéshez szükséges 
tűzifát. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak 
megrendelésére, beszerzésére. 
 

------------------------- 
 
 
d) A játszótéri játékok ügyében tájékoztatás 
 
Marics József polgármester: elmondja, hogy a játszótéri játékok és a korlát egyes 
elemei elhasználódtak, felújításuk indokolt. A költségek csökkentése érdekében – 
lehetőség szerint - az önkormányzat biztosítja a szükséges faanyagot, így csak a 
munkadíj és festés költsége merül majd fel. 
 
Hajdú Csaba képviselő: egyetért polgármester Úr felvetésével, fokozottan kell figyelni 
a játszótéri játékok állapotára, mert arra szigorú követelmények vannak. 
 
 
 
e) A megüresedett bizottsági hely betöltése ügyében 
 
 
Marics József polgármester  
 
A megüresedett ügyrendi és vagyonnyilatkozat kezelő  bizottsági elnöki tisztség betöltésére 
javasolja Hajdú Csaba képviselőt.  
 
Hajdú Csaba képviselő:  
 
Bejelenti személyes érintettségét. 
 
Marics József polgármester  
Kéri a képviselőket, hogy Hajdú Csabát érintettsége okán ne zárja ki a szavazásból 
 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatát, mely szerint személyes érintettség okán 
Hajdú Csabát ne zárja ki a személyét érintő szavazásból elfogadta,  és - 5  igen szavazattal 
– egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
   36/2015. (IV.28.) önkormányzati határozata 

 
 

Hajdú Csaba képviselő személyes érintettsége ügyében 
 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdú Csaba képviselőt – 
személyes érintettsége miatt – az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 
elnökének megválasztásáról szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 
 

------------------------------------- 
 
 
 
 A Képviselő-testület a Hajdú Csaba Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 
elnökének megválasztásáról - 5  igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot 
hozta: 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
   37/2015. (IV.28.) önkormányzati határozata 

 
Hajdú Csaba képviselőnek az ügyrendi és vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság elnökévé történt 

megválasztásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és 
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnökének Hajdú Csaba képviselőt megválasztotta. 
 

------------------------- 
 
 
 
 
Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, majd 
az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
Marics József              Parajdi Cecília 
polgármester          jegyző 
 


