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Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én 
megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)    
                   
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
  Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 
  Horváth István           képviselő 

 
Távol maradt: 
 

Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 
Hajdú Csaba              képviselő 

 
Tanácskozási joggal:   
 

Kovács Edit    jegyző 
 
 

Marics József polgármester:  
 
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése 
határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő testületi tag jelen van. Kaufmann 
Jenőné jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen,  Hajdú Csaba később fog érkezni. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Elmondta, hogy a meghívó 
és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek a képviselőknek. 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 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2015. (X.29.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 29-i nyilvános ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

 
N A P I R E N D: 

 
1. A család- és gyermekjóléti feladatok ellátásával kapcsolatos lehetőségek 

ismertetése, az ezzel kapcsolatos döntések – polgármester előterjesztésében 
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2. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata – polgármester 
előterjesztésében 

 
3. Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-ének felülvizsgálata 

– jegyző előterjesztésében 
 

4. A hótolásra benyújtott árajánlatok megtárgyalása – polgármester 
előterjesztésében 

 
5. A közmeghallgatási időpontjának meghatározása – polgármester 

előterjesztésében 
 

6. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében 

 
7. Egyebek 

 
 
Napirendek tárgyalása 
 
1) A család- és gyermekjóléti feladatok ellátásával kapcsolatos lehetőségek ismertetése, 

az ezzel kapcsolatos döntések – polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester:  
 
Elmondta, hogy a szociális alapszolgáltatás rendszerét át fogják alakítani. Bakonykútiban 
2009. óta a kistérség keretein belül működik az ellátás. A településen 3 fő veszi igénybe a 
házi segítségnyújtás szolgáltatást. A változás most a családsegítést és gyermekjóléti 
szolgálatot érinti. Eddig a gyermekjóléti szolgálat csak a kétezer fő feletti településeknek volt 
kötelező. Bakonykútinak ez évente 25 ezer forintba került, de az ellátottság érdekében 
vállalták a költségeket. 2016. január 1-től a családsegítést és gyermekjóléti feladatokat a 
székhely településnek kell kötelező feladatként ellátni, ezért képviselőtestületnek döntenie 
kell abban, hogy 2016. január 1-től ezeket a szolgáltatásokat a Kistérségnél lemondják. A 
változtatás szerint 5000 főként finanszíroz a költségvetés 1 fő alkalmazottat. A támogatás 
mértéke évi 3 millió forint. A házi segítségnyújtás feltételrendszerét is megváltoztatják. 
Átvizsgálják a meglévő ellátotti rendszert, a rászorultság szerint kell kialakítani az ellátottak 
körét. Első kör ahol csak a segítés kap szerepet, mert a gondozott el tudja látni magát, a másik 
kör, ahol szakképzett gondozót kell alkalmazni. Egy gondozó az eddig 9 fő helyett 5 fő 
ellátottat gondozhat a tervezet szerint.  
 
Kovács Edit jegyző: 
 
Tájékoztatta a testületet arról, hogy Iszkaszentgyörgy önkormányzata előző nap tartott ülést, a 
tervek szerint a szociális ellátást továbbra is a meglévő Iszkaszentgyörgy – Csór Szociális 
Intézményi Társulás keretében kívánja ellátni a feladatot, bár Csór szerepe kétséges, mivel a 
jogszabályi változások miatt a család- és gyermekjóléti feladatokat a székhely, Tác 
településnek kell biztosítani. Zámoly és Pátka község jelezte előzetes csatlakozási szándékát, 
de a tárgyalások még folyamatban vannak. November végéig a konkrét ellátási módról 
dönteni kell, mely akár a társulási megállapodás módosítását is jelentheti, a működési 
engedélyt pedig mindenképpen érinti. 
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Marics József polgármester:  
Összefoglalva az elmondottakat megállapította, hogy a biztosat csak a család- és 
gyermekjóléti feladatok esetében tudunk, ahol Iszkaszentgyörgy köteles ellátni Bakonykútit 
is. Mivel az ellátás így nem a kistérségen keresztül történik, erről határozatot kell hozni, hogy 
a további teendőket ők is tudják tervezni. Kérte a javaslat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2015. (X.29.) önkormányzati határozata 
a család- gyermekjóléti feladatok ellátásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 174. § (5) bekezdése, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (9) 
bekezdése értelmében felülvizsgálta a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásának módját. 
 
A képviselő-testület megállapította, hogy 2016. január 1-től a család- és gyermekjóléti 
feladatokat Bakonykúti község tekintetében a közös hivatal székhelye, Iszkaszentgyörgy 
Község Önkormányzata köteles ellátni, ezért a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 
keretében ezen feladatok ellátását a fenti időponttól nem igényli. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
2) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata – polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester:  
Elmondta, hogy a HEP elkészítéséhez kettő évvel ezelőtt az önkormányzat jelentős szakmai 
segítséget kapott, azóta lényeges változás nem történt. A testület a tervet áttekintette, 
módosítása nem szükséges. Kérte a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2015. (X.29.) önkormányzati határozata 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program áttekintését, felülvizsgálatát és a következő döntést hozta: 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2013. (VIII.22.) számú 
határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A képviselőtestület az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 
foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program határidőre 
megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy felülvizsgálat nem 
szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyja. 

 
Határidő:   folyamatos 
Felelős:     polgármester  
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3) Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-ének felülvizsgálata – 

jegyző előterjesztésében 
 
Kovács Edit jegyző: 
Ismertette az előterjesztésben kiküldött javaslat lényegét, mely szerint az aljegyzői státusz 
megszüntetésre kerülne Csór község kiválása miatt. Ezen kívül módosításra kerülne az 
ügyfélfogadási és munkaidő, mivel a szerdai hosszított ügyfélfogadás már nem indokolt, 
ebben az időszakban ügyfélforgalom nem volt.  
 
Marics József polgármester: 
A hosszított ügyfélfogadás is Csór csatlakozásakor került bevezetésre, de erre nincs igény. 
Javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2015. (X.29.) önkormányzati határozata 

az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
(továbbiakban: Szabályzat) 
 

1. III. fejezet 1.) és 2.) pont helyébe a következő megfogalmazás kerül: 
 

„1.)   A Közös Hivatal irányítása.  
 
A Közös Hivatalt Iszkaszentgyörgy község polgármestere irányítja. 
A Közös Hivatalt a jegyző távolléte esetén az igazgatási jogi ügyintéző vezeti.” 
 
 „2.)   A Közös Hivatal vezetői és munkatársai. 
A Közös Hivatal személyi állománya:  

a) jegyző     1 fő  
b) ügyintéző                         7 fő 

 
A polgármesterek az önkormányzati és államigazgatási hatáskörébe tartozó feladataikat a 
Közös Hivatal közreműködésével látják el. „ 

 
2. III. fejezet 2.) pontja 2. alpontja hatályát veszti.  

„Az aljegyző közreműködik mindkét község vonatkozásában a jegyzői feladatok ellátásában a 
jegyző által meghatározottak szerint.” 
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3. III. fejezet 3.) pontja helyébe a következő megfogalmazás kerül: 

„3.)  A munkarend és az ügyfélfogadás rendje. 
 

1.) A Közös Hivatal dolgozóinak napi munkarendje az alábbiak: 
 

Iszkaszentgyörgy 
Napok Munkaidő 

Hétfő 7.30-16.00 

Kedd 7.30-16.00 

Szerda 7.30-16.00 

Csütörtök 7.30-16.00 

Péntek 7.30-13.30 

 30 perc munkaközi szünettel (12.00-től12.30-ig) 
 
2.) A Közös Hivatal ügyfélfogadási rendje: 
 

Iszkaszentgyörgy Bakonykúti 
Napok Ügyfélfogadás Napok Ügyfélfogadás 
Hétfő 13.00-15.30 Hétfő nincs 
Kedd 8.00-12.00 Kedd 8.00-12.00 

Szerda 
8.00-12.00 
13.00-15.30 

Szerda nincs 

Csütörtök nincs Csütörtök nincs 

Péntek 8.00-12.00 Péntek nincs 
 
3.) A pénztár nyitva tartási rendje:  
 

Iszkaszentgyörgy 
Napok Nyitvatartási idő 
Hétfő 13.00-15.30 
Kedd nincs 

Szerda 8.00-12.00 
13.00-15.30 

Csütörtök nincs 
Péntek 8.00-12.00 

 
 
4.) A jegyző ügyfélfogadása: 
 

Iszkaszentgyörgy Bakonykúti 
Szerda: 8.00-12.00 
             13.00-15.00 

Kedd: 9.00-12.00 
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4.  III. fejezet 3.) pontja helyébe a következő megfogalmazás kerül: 
 

„5.)   A munkáltatói jogok gyakorlása. 
 

A jegyzőre vonatkozóan Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti községek polgármesterei 
lakosságarányos többségi döntéssel gyakorolják a munkáltatói jogokat: (kinevezés, felmentés, 
illetmény megállapítása, összeférhetetlenség megállapítás és a fegyelmi felelősségre vonás).  
Iszkaszentgyörgy község polgármestere gyakorolja a jegyző felett az egyéb munkáltatói 
jogokat. 
A jegyző gyakorolja a Közös Hivatal (aljegyzője) valamennyi köztisztviselője, ügykezelője és 
munkavállalója felett a munkáltatói jogokat.” 
 

5. III. fejezet 6.) pontja helyébe a következő megfogalmazás kerül: 
 

„6.)   A Közös Hivatal belső szervezete. 
 

1.)  A Közös Hivatal szervezeti tagozódás nélküli, egységes szervezet. 
2.)  Feladatait az alábbiak szerint, a Képviselő-testületek által meghatározott létszámmal 

látja el.  
 
3.)  A Hivatal felépítése: 
  - 1 fő jegyző 
  - 7 fő ügyintéző” 

 
Határidő: 2015. november 1. 
Felelős: jegyző 
 
 
 
4) A hótolásra benyújtott árajánlatok megtárgyalása – polgármester előterjesztésében 

 
 
Marics József polgármester: 
Emlékeztette a képviselőket arra, hogy az elmúlt években 1 árajánlat volt, az Isztiméri 
Bakony Mg. Kft-é, akik megelégedésre végezték ezt a feladatot. Viszonylag hamar átértek a 
településre, az állatállomány elrendezését követően. A gond az, hogy só szórásra alkalmas 
járművel nem rendelkeznek, ezt mástól kell megrendelni. Az Agrofauna Bt. erre is adott 
ajánlatot, náluk viszont gondot jelent a távolság a hótolás esetében. Kérte a képviselők 
véleményét. 
 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester: 
Véleménye szerint, ha lehetséges, a sózást kerüljük, környezetkímélőbb módon kellene 
megoldani síkosság mentesítést.  A Bakony Mg. Kft. ajánlatát támogatja. 
 
Marics József polgármester: 
Véleménye szerint 1-2 helyen szükség van a sózásra a közlekedés biztonsága miatt.  
 
Horváth István képviselő: 
Szintén az Isztiméri Bakony Mg. Kft-t javasolja a munkákkal megbízni, a sózást pedig eseti 
megrendelésekkel lebonyolítani. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2015. (X.29.) önkormányzati határozata 

a hótolásra benyújtott árajánlatok elfogadásáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a hótolásra benyújtott 
árajánlatokat, és úgy döntött, hogy az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft. ajánlatát fogadja 
el az alábbi feltételekkel: 

- John Deere erőgépre szerelt tolólap vagy hóeke: 15.000,- Ft/óra + ÁFA 
- Manitou rakodógép: 12.300,- Ft/óra + ÁFA. 

 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hótolásra a kiválasztott 
árajánlattevővel az alábbi vállalkozási szerződést kösse meg: 
 

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött egyrészről Bakonykúti Község Önkormányzata (8046, Bakonykúti, 
Szabadság utca 41), adószám: 15364579-2-07, bankszámlaszám: 11736044-15364579) 
nevében, Marics József polgármester képviseletével, mint megbízó – a továbbiakban 
Megbízó -, másrészről az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági KFT (8045, Isztimér, 0281 
hrsz.), adószám: 13978602-2-07)– a továbbiakban Megbízott – között alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Megbízó megbízza a Megbízottat Bakonykúti belterületén található a Bakonykúti 

Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak hóeltakarítási munkálatainak 
ellátásával. 

 
2./ A Megbízott elvállalja, hogy az 1./ pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez a 

szükséges munkaeszközöket és munkaerőt saját eszközeivel és forrásaiból biztosítja, 
ahhoz a Megbízó segítségét nem veszi igénybe. 

 
3./  Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a munkavégzést Marics József 

polgármester telefonos jelzését követően minél hamarabb megkezdi, majd folyamatosan 
végzi mindaddig, míg az 1./ pontban meghatározott utakon a biztonságos közlekedés nem 
megoldott. 

 
4./    Jelen szerződés 2015. november 15. napjától érvényes, a szerződés lejárta 2016. 

március 31.    Jelen szerződést bármelyik fél felmondhatja, ennek tényét azonban írásban 
30 nappal a felmondást megelőzően a másik érdekelt féllel közölnie kell. 

 
5./  A felek megállapodnak abban, hogy a hóeltakarítási munkáért Joen-Deere erőgépre 

szerelt tolólap vagy hóeke esetében 15.0000,- Ft/óra + ÁFA, Monitou rakodógép 
esetében 12.300 Ft/óra +ÁFA összegű díjat számol fel KFT. Ezen felül a Megbízó 
semmilyen költségtérítéssel nem tartozik a Megbízott részére. 

 
6./ A Megbízott minden hóeltakarítási munka után számlát állít ki a Megbízó részére. 

Megbízó a számlát a számla átadását követő 8 naptári napon belül – a fent nevezett 
bankszámlára – banki átutalással fizeti ki. Megbízó késedelmes fizetés esetén köteles a  
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jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részével megegyező késedelmi kamatot fizetni 

minden egyes késedelemmel érintett nap után. Amennyiben 15 naptári napot meghaladó 
késedelembe esik a Megbízó, a Megbízottnak jogában áll a tartozás kiegyenlítésének 
napjáig a további munkavégzést megtagadni. 

 
Bakonykúti, 2015. november „…” 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5) A közmeghallgatási időpontjának meghatározása – polgármester előterjesztésében 
 

Marics József polgármester: 
Javasolta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a közmeghallgatást november utolsó hetében 
tartsa a testület. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2015. (X.29.) önkormányzati határozata 

a közmeghallgatás időpontjáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi közmeghallgatás 
időpontját 2015. november 25-én (szerdán) 17 órára tűzi ki. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakosságot a helyben szokásos módon a 
közmeghallgatás időpontjáról értesítse. 
 
Határidő: 2015. november 10. 
Felelős: polgármester 
 
6) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 

eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében 
 
 

Marics József polgármester: 
Az írásban kiküldött anyag kiegészítéseként elmondta, hogy az óvoda fenntartására kötött 
megállapodás nem került aláírásra, és a költségek kimutatása sem történt meg január 31-ig, 
ennek ellenére Iszkaszentgyörgy kiszámlázta az eddig felmerült költségeket. Ezzel 
kapcsolatban az egyeztetés még folyamatban van Iszkaszentgyörgy polgármesterével. 
 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester: 
Az őszi társadalmi munkával kapcsolatban érdeklődött, hogy az önkormányzat szervez-e 
valamit? 
 
Marics József polgármester: 
A tervek szerint november 16-án lesz zöldhulladék gyűjtés, ezzel összefüggésben küldhetünk 
ki egy felhívást, hogy az ingatlan előtt mindenki gyűjtse össze a leveleket, zsákot pedig igény 
szerint biztosít az önkormányzat.  
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2015. (X.29.) önkormányzati határozata 

a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tájékoztatót 
elfogadta. 
 
 
7) Egyebek 
 
 
a) A veszélyes fák kivágására benyújtott árajánlat elbírálása 
 

 
Marics József polgármester: 
Az árajánlat kapcsán elmondta, hogy a patak partján több fűzfa és nyárfa is megdőlt, 
veszélyessé vált, ezért kért árajánlatot ezek kivágására, valamint a veszélyes ágak nyesésére. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2015. (X.29.) önkormányzati határozata 

a veszélyes fák kivágásáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
Agrofauna Bt (8052 Fehérvárcsurgó, Ifjúség u. 8.) árajánlatát a veszélyes fák kivágására 
163.000,- Ft vállalkozói díjért.   
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a veszélyes fák kivágására az 
árajánlattevővel az alábbi vállalkozási szerződést kösse meg: 
 

Vállalkozási szerződés 
 

mely létrejött egyrészről a Bakonykúti Község Önkormányzata 8045 Bakonykúti, 
Szabadság u. 41. (adósz: 15364579-2 -07 ) képviseletében: Marics József polgármester, 
mint megbizó, másrészről az Agrofauna Bt. ( székhely: 8052 Fehérvárcsurgó, Ifjúság 
u.8. adószám: 22080567-2-07), képviseli Kiss Károly ügyvezető, mint Vállalkozó között 
alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

 
1. A vállalkozási szerződés tárgya: Bakonykútiban a Kertaljai patak Ady E. utcai 

részén lévő fák nyesése, gallyazása, a veszélyesen megdőlt fák kivágása, a nyesedék 
darálása, elszállítása  

 
2. A szerződés teljesítésének helye, ideje: Bakonykúti, Kertaljai patak Ady E. utcai 

szakasza, 2015.11.05. – 2015. 11.30. közötti időszakban. 
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3. Megbízó a Vállalkozónak az 1. pontban körülírt munkákért 163.000 Ft.+ÁFA, azaz  

egyszázhatvanháromezer forint + ÁFA díjat fizet.  
 

4. Fizetési határidő: a teljesítést követően Vállalkozó jogosult a 3. pontban megjelölt díj 
egyösszegű számlájának benyújtására, melynek fizetési határideje a számla keltét 
követő 15 naptári nap. Megbízó a számla ellenértékét banki átutalással köteles 
kiegyenlíteni a Vállalkozó az ERSTE Bank Székesfehérvári fiókjánál vezetett 
11607003-03912500-07000009 számú számlájára. 
 

5. Megbízó vállalja Vállalkozó részére minden, munkához kapcsolódó adatszolgáltatás 
megtételét, konzultáció biztosítását. Megbízó részéről egyeztetésre és állásfoglalásra 
jogosult: Marics József polgármester tel: 30-690-07-06. 
 

6. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet megismerte, azt a feladat 
meghatározásához szükséges mértékben feltárta és megvizsgálta, zavaró körülményt 
nem észlelt, a munkavégzéshez szükséges feltételekkel rendelkezik.  

7. A szerződő felek vitás kérdésekben elismerik a Székesfehérvári Törvényszék 
illetékességét. 

 
8. Felek a szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették, és azt, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. 
 
 
Bakonykúti, 2015. november „….” 
 

 
b) Selejtezés 
 
Marics József polgármester: 
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az orvosi rendelőbe vásárolt számítógép nullára 
íródott, használaton kívül van, de még működőképes. Az önkormányzatnak nincs rá szüksége, 
viszont a Lámpás Alapítvány lakóotthonában tudnák hasznosítani, ezért kezdeményezte a gép 
leselejtezését.  
 
c) Leader HACS 
 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy a Bakonyért Egyesület LEADER HACS elismerést kapott, indulnak a 2014-
2020-as időszak pályázatai.  A kiküldött anyaggal kapcsolatban döntésre nincs szükség, 
viszont a Sárvízi és a Csókakői egyesületekből év végéig ki kellene lépni, mivel ezeknek 
tagdíj vonzata van, pályázati pénzhez pedig nem jutunk általuk.  
 
Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, majd az 
ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 

 Marics József Kovács Edit 
 polgármester jegyző 


