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Marics József polgármester
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése
határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő testületi tag jelen van.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Tájékoztatta továbbá a
képviselőket, hogy Hajdú Csaba képviselő nem tett eleget az Mötv. 39.§. (1) bekezdésben
meghatározott határidőre a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének, ezért az Mötv.39.§.
(2) bek. szerint képviselői jogait nem gyakorolhatja, így a szavazásban nem vehet részt. A
Képviselő-testület ülése így is határozatképes. Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi
előterjesztések írásban kiküldésre kerültek a képviselőknek. Javasolta az előzetesen írásban
kiküldött napirendeket kiegészíteni az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati hivatal 2014.
évi költségvetése zárszámadásának megtárgyalásával, mivel ez az előterjesztés is ki lett
küldve 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 4 fő képviselő
jelenlétében, figyelemmel arra, hogy Hajdú Csaba képviselő nem tett eleget az Mötv. 39.§.
(1) bekezdésben meghatározott határidőre a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének, ezért
az Mötv.39.§. (2) bek. szerint képviselői jogait nem gyakorolhatja, így a szavazásban nem
vehet részt - 3 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2015. (V.27.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 27-i nyilvános
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
N A P I R E N D:
1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról – a
jegyző
és
a
Székesfehérvári
Szociális
Alapszolgáltatási
Központ
előterjesztésében
2. A Móri Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről
– a rendőrkapitány előterjesztésében
3. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
4. Javaslat a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő
égetéséről szóló 4/2015. (III.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására –
a polgármester előterjesztésében
5. Javaslat árajánlat elfogadására a játszótér, a ravatalozó és a faszobrok
festésére, valamint a játszótér javítására - a polgármester előterjesztésében
6. Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének zárszámadásáról szóló határozat elfogadására – a jegyző
előterjesztésében
7. Egyebek
Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról – jegyző és a
Székesfehérvári Szociális Alapszolgáltatási Központ előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy nagyon részletes beszámolót kaptak a végzett munkáról. Az év folyamán a
családgondozóval rendszeres volt a kapcsolat. Megköszönte a végzett munkát és
megkérdezte az Intézményvezető-helyettest, hogy ki akarja-e egészíteni a beszámolót?
Bocsi Meleg Ilona:
Elmondta, hogy a beszámolót nem kívánja kiegészíteni, de megköszöni az önkormányzat
együttműködését.
Marics József polgármester:
Javasolta a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójának
elfogadását.
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A Képviselő-testület a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
beszámolóját elfogadta és 4 képviselő jelenlétében, figyelemmel arra, hogy Hajdú Csaba
képviselő nem tett eleget az Mötv. 39.§. (1) bekezdésben meghatározott határidőre a
vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének, ezért az Mötv.39.§. (2) bek. szerint képviselői
jogait nem gyakorolhatja, így a szavazásban nem vehet részt - 3 igen szavazattal –
egyhangúlag - a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2015. (V.27.) önkormányzati határozata
a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója ügyében

Bakonykúti Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a
gyermekjóléti 2014. évi ellátásáról szóló előterjesztéseket a Székesfehérvári
Szociális Alapszolgáltatási Központ előterjesztésében, amelyet az előterjesztés
szerint elfogad.
----------------------Marics József polgármester:
Megkérdezte Jegyző Asszonyt, hogy akarja-e szóban kiegészíteni a gyermekvédelemről
szóló beszámolóját?
Parajdi Cecília jegyző:
Ismertette azokat a legfontosabb jogszabályokat és azok változásait, amelyek alapján a
Hivatal végzi a gyermekvédelmi feladatokat. Megállapította, hogy gyermekek védelme
érdekében az elmúlt évben Bakonykúti községben érdemi beavatkozásra nem volt szükség.
Marics József polgármester:
Javasolta a Jegyző Asszony beszámolójának elfogadását.
A Képviselő-testület a jegyző beszámolóját a gyámhatósági és gyermekvédelmi feladatokról
elfogadta és 4 fő képviselő jelenlétében, figyelemmel arra, hogy Hajdú Csaba képviselő nem
tett eleget az Mötv. 39.§. (1) bekezdésben meghatározott határidőre a
vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének, ezért az Mötv.39.§. (2) bek. szerint képviselői
jogait nem gyakorolhatja, így a szavazásban nem vehet részt - 3 igen szavazattal –
egyhangúlag - a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2015. (V.27.) önkormányzati határozata
a jegyző gyámhatósági és gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolója ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a jegyző
beszámolóját a 2014. évi gyámhatósági és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról,
amelyet az előterjesztés szerint elfogadott.
-----------------------
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2. A Móri Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről – a
rendőrkapitány előterjesztésében
Marics József polgármester
Megköszönte azt a részletes és tartalmas beszámolót, amelyet a település közbiztonsági
helyzetéről készített. A beszámolóból kitűnnek azok a legfontosabb feladatok, amelyeket
tenni kívánnak a jelenlegi jó közbiztonsági helyzet megőrzése érdekében. Megkérdezte,
hogy van-e a Rendőrkapitány Úrnak információja azzal kapcsolatban, hogy a
rendőrkapitányságok illetékességi területét is a járások területéhez igazítják? Ez esetben
ugyanis Bakonykúti átkerülne a Székesfehérvári Rendőrkapitányság illetékességébe.
Dr. Kovács Ferenc r. alezredes:
Elmondta, hogy neki is van ilyen információja és várhatóan erre még ebben az évben sor fog
kerülni.
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy nem örül ennek a döntésnek, nemcsak azért, mivel jó a kapcsolatuk és
elégedettek a Móri Rendőrkapitányság és a körzeti megbízott rendőr munkájával, de
véleménye szerint így romlik az együttműködés lehetősége is a szomszédos, más illetékes
rendőrkapitánysághoz tartozó településekkel a közbiztonság terén.
Elmondta továbbá, hogy az elmúlt évben nagy visszhangot és felháborodást váltott ki a
településen egy családon belüli erőszak, amely súlyos sérüléssel végződött, de végül is nem
lett bűncselekménynek minősítve, annak ellenére, hogy a sértett több lakosnak is elmondta a
bántalmazását. Megkérdezte, hogy mit lehetne tenni ennek megelőzése érdekében, mivel ez
nem egyedi eset volt, és félő, hogy a jövőben egy súlyosabb tragédiában végződhet a
bántalmazás?
Dr. Kovács Ferenc r. alezredes:
Sajnos, ha a sértett nem működik együtt a rendőrséggel, akkor nehéz valamit is tenni. Az
említett ügyben igazságügyi orvosszakértőt is kirendeltek, de az sem tudta megállapítani,
hogy a sérülés csak bántalmazásból származhatott.
Hajdú Csaba képviselő:
Megkérdezte, hogy nem lehetne-e olyan közvetlen kapcsolattartási lehetőséget biztosítani,
amellyel a sértett bántalmazás esetén azonnal segítséget tud kérni?
Dr. Kovács Ferenc r. alezredes:
Elmondta, hogy ő és munkatársai éjjel-nappal rendelkezésre állnak, de ha a sértett nem kér
segítséget, nem működik együtt, akkor nagyon nehéz valamit is tenni.
Marics József polgármester:
Megköszönte a Rendőrkapitány Úrnak és munkatársainak a település közbiztonsága
érdekében végzett munkájukat. Kérte, ha bármely információ tudomására jut a kapitányság
illetékességi területének változásával kapcsolatban, akkor arról adjon tájékoztatást az
önkormányzat részére. Javasolta a beszámoló elfogadását.
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A Képviselő-testület a Móri Rendőrkapitányság beszámolóját 4 fő képviselő jelenlétében,
figyelemmel arra, hogy Hajdú Csaba képviselő nem tett eleget az Mötv. 39.§. (1)
bekezdésben meghatározott határidőre a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének, ezért az
Mötv.39.§. (2) bek. szerint képviselői jogait nem gyakorolhatja, így a szavazásban nem vehet
részt - 3 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2015. (V.27.) önkormányzati határozata
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Rendőrkapitányság
beszámolóját a település 2014. évi közbiztonsági helyzetéről elfogadta.
-------------------------3. 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 egy friss
információval szeretné azt kiegészíteni. Az inotai azbeszt lerakással kapcsolatban felvette a
kapcsolatot Talabér Mártával, Várpalota város polgármesterével, aki megígérte, hogy
minden rendelkezésére álló információt megad részünkre is, hogy szükség esetén
tájékoztatni tudjuk a lakosságot. Szerencsére kedvező fordulat történt, a Kormány leállította
az azbeszt szállítást és más helyszínt keresnek a lerakásra.
Hajdú Csaba képviselő:
Megköszönte a polgármester úr gyors tájékoztatását. Elmondta, hogy az „Otthonunk
Bakonykúti” egyesület is felvette a kapcsolatot Illés Zoltán egykori környezetvédelmi
államtitkárral és más civil szervezetekkel. Ők is úgy látják, hogy most nincs mit tenni, de
figyelemmel kell kísérni, hogy mi lesz a végleges megoldás.
A Képviselő-testület a polgármester beszámolóját elfogadta és 4 fő képviselő jelenlétében,
figyelemmel arra, hogy Hajdú Csaba képviselő nem tett eleget az Mötv. 39.§. (1)
bekezdésben meghatározott határidőre a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének, ezért az
Mötv.39.§. (2) bek. szerint képviselői jogait nem gyakorolhatja, így a szavazásban nem vehet
részt - 3 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2015. (V.27.) önkormányzati határozata
a polgármesteri tájékoztató ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesternek az előző
ülés óta végzett munkájáról, főbb eseményekről szóló tájékoztatóját elfogadta.
------------------------
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4. Javaslat a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről
szóló 4/2015. (III.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására – a polgármester
előterjesztésében – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Tájékoztatást ad arról, hogy a Kormányhivatal környezetvédelmi hatósági ügyeit ellátó
főosztálya véleményezte az önkormányzat tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék
szabadban történő égetéséről szóló rendeletét és három kisebb módosítást javasolt.
Javasolta a Kormányhivatal véleményének figyelembe vételét és a rendelet módosításának
elfogadását.
A Képviselő-testület a 4/2015. (III.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítását a
polgármesteri javaslat szerint elfogadta és 4 fő képviselő jelenlétében, figyelemmel arra,
hogy Hajdú Csaba képviselő nem tett eleget az Mötv. 39.§. (1) bekezdésben meghatározott
határidőre a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének, ezért az Mötv.39.§. (2) bek. szerint
képviselői jogait nem gyakorolhatja, így a szavazásban nem vehet részt - 3 igen szavazattal
– egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelete
a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló
4/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
----------------------------------------5. Javaslat árajánlat elfogadására a játszótér, a ravatalozó és a faszobrok festésére,
valamint a játszótér javítására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Javasolta, hogy együtt tárgyalják a festéseket és a játszótér felújítását, mivel a két munka
összefügg. Az árajánlatokat a képviselők megkapták. A festésre a 2015. évi
költségvetésünkben tervezve lett a szükséges összeg, de a játszótér ilyen jelentős mértékű
állag romlásával nem számoltunk, így a javításra, karbantartásra tervezett túllépés fog
jelentkezni, ezért ezt majd a költségvetésünk általános tartalékából kell kiegészítenünk.
A játszótér javítását minden képen meg kell oldani, mivel erre igény van, a pályázat miatt
fenntartási kötelezettségünk is van, valamint ilyen állapotban a faluképet is rontja.
Mindezeken felül a jogszabályban előírt biztonsági követelményeknek is meg kell, hogy
feleljen a játszótér. A játszótér felújításra az alacsonyabb árajánlatot javasolta elfogadni,
mivel ez a vállalkozó már többször dolgozott a településen, nemcsak az önkormányzatnak,
munkájával elégedettek voltak. Költségvetési szempontból szintén a legalacsonyabb
ajánlatot javasolná elfogadni, de ennek a vállalkozónak a munkáját nem ismeri. A második
legalacsonyabb ajánlatot adó vállalkozó viszont kettő évvel ezelőtt dolgozott az
önkormányzatnak, munkájával elégedettek voltak. Ezt a kérdést megfontolásra javasolja.
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Hajdú Csaba képviselő:
Nem javasolja egyik árajánlat elfogadását sem, mivel véleménye szerint nincsenek
részletesen kidolgozva. Különösen a játszótér javítására adott árajánlattal nem elégedett,
mivel tudomása van arról, hogy a játszóteres pályázatoknál komoly visszaélések történtek,
az ügyben kormányzati vizsgálat is folyik. Véleménye szerint, ha nem járunk el
körültekintően, akkor mi nem számíthatunk majd semmiféle kártalanításra. Javasolta, hogy
kérjünk be az árajánlatot benyújtott vállalkozóktól egy olyan új árajánlatot, amelyben
részletezik az elvégzendő munkákat, feltüntetik a szükséges munkaórákat és az
anyagköltséget. Azért is tartja szükségesnek a munka részletezését a festésnél, mivel túl
magasnak találja a munkadíj költségét az anyagköltséghez képest.
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester:
Ő sem javasolja elfogadni egyik árajánlatot sem, és egyetértve Hajdú Csabával javasolja a
részletesebb árajánlat bekérését.
Marics József polgármester:
Válaszában elmondta, hogy neki is tudomása van a játszóteres pályázatokkal kapcsolatos
visszaélésekről, de ebben Bakonykúti nem érintett. Az érintett önkormányzatok erről már
hónapokkal korábban értesítést kaptak. A mi szerződéseinkkel minden rendben van és mivel
már a szavatossági idő is lejárt, sajnos semmilyen kárigénnyel nem léphetünk fel. Ettől
függetlenül egyetért azzal, hogy új, részletesebb árajánlatokat kérjen be az önkormányzat.
Mivel itt kültéri munkákról van szó, és a festést, amelyet csak nyári, száraz időben lehet
végezni és csak a játszótér felújítása után lehet kezdeni az idő sürgeti a döntést, ezért
javasolta, hogy rendkívüli ülésen, június 15-ig hozzák meg a szükséges döntéseket.

A Képviselő-testület az árajánlat elfogadására a játszótér, a ravatalozó és a faszobrok
festésére, valamint a játszótér javítására vonatkozó javaslatot nem fogadta el és 4 fő
képviselő jelenlétében, figyelemmel arra, hogy Hajdú Csaba képviselő nem tett eleget az
Mötv. 39.§. (1) bekezdésben meghatározott határidőre a vagyonnyilatkozattételi
kötelezettségének, ezért az Mötv.39.§. (2) bek. szerint képviselői jogait nem gyakorolhatja,
így a szavazásban nem vehet részt - 3 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2015. (V.27.) önkormányzati határozata
a játszótér, a ravatalozó és a faszobrok festésére, valamint a játszótér javítására vonatkozó
új árajánlat bekéréséről
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a játszótér, a ravatalozó és
a faszobrok festésére, valamint a játszótér javítására beérkezett árajánlatokat nem
fogadja el és új, részletesebb árajánlatokat kér be olyan határidővel, hogy azokról a
döntést legkésőbb 2015. június 15-ig meg tudja hozni.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
------------------------
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6. Javaslat az
költségvetésének
előterjesztésében

Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
zárszámadásáról szóló határozat elfogadására – a jegyző

Marics József polgármester:
Elmondta, hogy azt szerette volna, ha ez a napirend az Iszkaszentgyörgyi Képviselőtestülettel közös testületi ülésen kerül megtárgyalásra, de sajnos nem sikerült időpontot
egyeztetni.
Parajdi Cecília jegyző
Elmondta, hogy két Képviselő-testület külön-külön is elfogadhatja a zárszámadást. 2014.
évben még Csór is a közös hivatalhoz tartozott, ők már elfogadták a beszámolót.
Megkérdezi, van e kérdés a zárszámadással kapcsolatban. Erre vonatkozó kérdés nem volt.
Egyebet nem kívánt a beszámolóhoz hozzáfűzni.
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester:
Kéri, hogy a következő költségvetési beszámolóknál megkaphassa az analitikát, hogy
figyelemmel tudja kísérni a költségvetés alakulását.
Hajdú Csaba képviselő:
Megkérdezte, hogy a közös hivatal költségvetéséből nem lehetne-e támogatni a Bakonykúti
honlap fejlesztését?
Marics József polgármester:
Válaszában elmondta, hogy erre nem lát lehetőséget, mivel a központi költségvetésből
kapott támogatás nem fedezi a közös hivatal működését, ahhoz Bakonykútinak is
hozzájárulást kell fizetni. Ugyanakkor vissza is kap a közös hivataltól az önkormányzati
épület fenntartására. Ez nem biztos, hogy jó így, de ennek megváltoztatásához a társulási
megállapodás módosítására lenne szükség. Indokoltnak tartja áttekinteni a közös hivatal
működését és a szükséges döntéseket, változtatásokat úgy meghozni, hogy a 2016. évi
költségvetést már ennek megfelelően tudjuk tervezni.
Hajdú Csaba képviselő:
Kérte, hogy erről majd közös képviselő-testületi ülésen tárgyaljunk és döntsünk.
Marics József polgármester:
Mivel több hozzászólás nem volt javasolta a közös hivatal zárszámadásának elfogadását.
A Képviselő-testület az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének zárszámadásáról szóló beszámolót elfogadta
és 4 fő képviselő
jelenlétében, figyelemmel arra, hogy Hajdú Csaba képviselő nem tett eleget az Mötv. 39.§.
(1) bekezdésben meghatározott határidőre a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének, ezért
az Mötv.39.§. (2) bek. szerint képviselői jogait nem gyakorolhatja, így a szavazásban nem
vehet részt - 3 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2015. (V.27.) önkormányzati határozata
az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
zárszámadásáról
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Bakonykúti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló beszámolót
az előterjesztés szerint megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
----------------------7. Egyebek:
a) „Virágos Magyarországért” verseny:
Marics József polgármester
Elmondta, hogy az előző években az önkormányzat eredményesen vett részt a versenyben,
több elismerést kapott. A verseny szempontjainak és a zsűrinek való szakmai megfelelés
azonban időnként ütközött a lakossági véleményekkel. Határozathozatal nélkül kérte a
képviselők véleményét a nevezésről.
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester:
Nem javasolja a nevezést, feleslegesnek tartja.
Hajdú Csaba képviselő:
Szintén nem javasolja a versenybe való nevezést.
Marics József polgármester:
Tudomásul veszi a képviselők véleményét és velük egyetértve nem készíti el a nevezést.
b) Polgármester távolléte:
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2015. június 21-25 között távol lesz a településtől,
ezért kéri az alpolgármester asszonyt, hogy ez idő alatt lássa el a helyettesítését.
------------------------Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, majd
az ülést bezárta.

K. m. f.
Marics József
polgármester

Parajdi Cecília
jegyző

