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Tanácskozási joggal:
Parajdi Cecília

körjegyző

Jakab Róbert rendőrkapitány az 1. napirend tárgyalásánál

Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő jelen
van.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Törjék György képviselő a vagyonnyilatkozatát 2012.
január 31-i határidőig nem adta le, ezért annak benyújtásáig képviselői tisztségéből fakadó
jogait nem gyakorolhatja, tehát nem szavazhat.
Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a meghívóban
szereplő napirend elfogadását.

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 5 fő képviselő jelenlétében 4 igen szavazattal –
egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.
NAPIREND:
1./ A Móri Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről –
a Rendőrkapitány előterjesztésében
2./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról - a polgármester előterjesztésében

I.

félévi

3./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről,
intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
4./ Egyebek
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ A Móri Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről –
a Rendőrkapitány előterjesztésében

Marics József polgármester
elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos
előterjesztést valamennyi képviselő megkapta.
Felkérte Jakab Róbert Rendőrkapitány Urat, hogy amennyiben az írásos előterjesztést szóban
kiegészíteni kívánja, azt tegye meg.
Jakab Róbert rendőrkapitány elmondta, hogy a község közbiztonsági helyzetéről szóló
írásos beszámolóhoz különösebb szóbeli kiegészítést nem fűzne, de arról szeretné
tájékoztatni a jelenlévőket, hogy várhatóan 2012. október 1-től új körzeti megbízott érkezik,
aki Bakonykúti és Isztimér településeken fog szolgálatot ellátni, valamint a járőrszolgálat is
megerősítésre kerül + 3 fő járőrrel.
Marics József polgármester elmondta, úgy gondolja, hogy a Móri Rendőrkapitánysággal
hosszú évek óta jó az együttműködés és a közbiztonsági helyzet is jónak mondható, bár az
idei évben az eddiginél kevesebb volt a rendőri jelenlét. Kérésre azonban mindig megtörtént
a szükséges, gyors intézkedés. Elmondta, hogy gondot az átmenő forgalom okoz. A
településre bevezető út keskeny és a belterület egy részén az út két szélén szalagkorlát van,
járda nincs, a gyalogosok az úttesten közlekednek. A lőtéri út miatt van átmenő forgalom, az
autósok sok esetben figyelmen kívül hagyják a kihelyezett 40 km-es sebességkorlátozó
táblát. A járőr többszöri jelenléte is visszatartó erőt jelentene. A másik probléma, hogy egy
12 t-s forgalomkorlátozású útról van, amely már rendkívül elhasználódott és rossz minőségű.
A további kimenő út pedig ráadásul önkormányzati út, keskeny, nem 12 tonnás járműveknek
készült, így baleset veszélyes. Ennek ellenére az erdőgazdaság itt szállította rendszeresen,
nem lakossági kiszolgálásra a letermelt fát és a lőtéren keresztül próbálta megspórolni az
utat, ezek a 12 erdei méterrel megrakott hatalmas faszállítók nagy sebességgel száguldottak
át a falun. A problémát már korábban jelezte a rendőrkapitány úrnak, azt kérte, hogy a
forgalomkorlátozás kerüljön betartatásra, illetve ellenőrzésre. Azóta ez ügyben megkereste
az erdőgazdaság is, de ő abban nem volt hajlandó tárgyalni, hogy adjon az önkormányzat
felmentést erre vonatkozóan az erdőgazdaságnak. Ez ügyben kéri a további rendőri
segítséget.
A másik észrevétele az volt, hogy régebben a járőr Guttamási a központjában szokott állni,
illetve ellenőrizni, most pedig azt tapasztaljuk, hogy Felső Kincsesnél a kincsesbányai
elágazóban hajt végre ellenőrzést a kincsesbányai rendőr. Véleménye szerint sokkal
hatékonyabb lenne, ha ez újra Guttamási központjában lenne, mivel így a Bodajk,
Fehérvárcsurgó irányából érkezők is ellenőrzésre kerülhetnének, tehát valamennyi
Bakonykútiba tartó jármű.
Javasolta az előterjesztett beszámoló elfogadását.
Jakab Róbert rendőrkapitány elmondta, hogy a felvetett problémák mind megoldhatók,
ezekre oda fognak figyelni, az új körzeti megbízott lehetőséget kaphat a sebesség mérésére
is.

Marics József polgármester - mivel több hozzászólás nem volt -, megköszönte a
rendőrség munkáját és javasolta a beszámoló elfogadását.
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A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag - ellenvélemény
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2012. (IX. 21.) B. Önk. sz. határozata

Bakonykúti közbiztonsági helyzetéről
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Rendőrkapitány
által előterjesztett, Bakonykúti község közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
-----------------------

2./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról - a polgármester előterjesztésében

I.

félévi

Marics József polgármester elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos írásos
előterjesztést valamennyi képviselő megkapta.
Röviden ismertette a bevételek és a kiadások alakulását.
Elmondta, hogy az írásos anyagban szerepel az, hogy a 2011. évi pénzmaradványból 3.164 e
Ft felhasználásra került. Ez nem azt jelenti, hogy ezt a pénzt az önkormányzat elköltötte,
hanem arról, hogy ez az összeg beépült a 2012. évi költségvetésbe. Elmondta továbbá,
látható, hogy az adóbevételek a várakozáson felül teljesültek. Előre gondolkozva az
adóbevételeknél várhatóan 800 e Ft-al több fog befolyni a tervezetthez képest. Ebben
természetesen az is benne van, hogy voltak olyan adózók, akiknek több éves elmaradása
volt, de sikeres volt a behajtás eredménye az új adóügyi munkatárs segítségével.
Megjegyezte, hogy némi elmaradás lesz a kommunális adó vonatkozásában. Ezt nem a rossz
tervezés okozza, hanem sajnos vannak olyan személyek, akik nem tettek eleget adófizetési
kötelezettségüknek a szeptemberi határidő betartásával, sőt még a március 15-i befizetések
sem történtek meg maradéktalanul. Kérte a Körjegyző Asszonyt, hogy intézkedjen arról,
hogy a szeptemberi befizetési határidő leteltét követően a hivatal küldjön felszólítást a nem
fizetők részére és amennyiben a felszólítás ellenére sem történik meg a befizetés, abban az
esetben a behajtásról intézkedjenek.
Elmondta, hogy plusz bevételt eredményez még egyrészt a kamatbevétel a lekötött
pénzeszköz után, illetve többletbevétel származik még a Gagarin utcai külterületi ingatlan
értékesítéséből. Az előterjesztésben úgy szerepel, hogy az önkormányzat tartaléka az eredeti
előirányzathoz képest csökkenést mutat. Elmondta, hogy a tartalék azért csökkent, mert a
lekötött pénz kiadásként jelentkezik a könyvelésben, ugyanis közel 2,5 M Ft értékben
vásárolt az önkormányzat értékpapírt és ez a könyvelés szerint kiadásként mutatkozik, de ez
tulajdonképpen nem kiadás, hanem lekötött pénzeszköz.

A kiadások vonatkozásában elmondta, hogy az önkormányzat gazdálkodását a
visszafogottság jellemzi a vízmű beruházás miatt. Úgy mutat 40%-ot a kiadási oldal, hogy
majdnem 2,5 M Ft-ért értékpapírt vásárolt az önkormányzat, tehát az önkormányzat kiadása
nem éri el a 30%-ot.
Tájékoztatásul elmondta, hogy 10,8 M Ft az a pénzösszeg, amely rendelkezésre áll.
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Parajdi Cecília körjegyző megjegyezte, hogy a következő ilyen jellegű pénzügyi
előterjesztéseknél oda fog figyelni arra, hogy az a képviselők számára jól értelmezhető
legyen.
Marics József polgármester egy-két pontatlanságra hívta fel a figyelmet – melyet a
pénzügyi előadóval már megbeszélt – amelyek apróságok, de bosszantó. Ha egyszer 15 e Ftot fogadott el a Képviselő-testület munkaruhára, akkor az előirányzatok között ne 14 e Ft
szerepeljen. Ezen már javítani sem lehetett, ugyanis a Magyar Államkincstár felé már így lett
leadva. Betervezésre került, illetve úgy került elfogadásra, hogy azok a munkák, amelyek a
temetőben kerültek elvégzésre, pl.: fűnyírás, fakivágás, bokornyesés, ezek a feladatok a
temető karbantartás szakfeladatra legyenek könyvelve, mivel ez kötelező feladata az
önkormányzatnak és a normatív támogatások helyett feladat centrikus támogatás lesz, tehát
nehogy az legyen, hogy a temető karbantartásra csak a vízdíj és a villanyszámla van beírva 4.000,-Ft, holott kifizetett az önkormányzat jelentős összegeket fűnyírásra, fakivágásra,
bokornyesésre. A megfelelő szakfeladatra történő könyvelés nagyon meghatározó dolog lesz
majd a feladat centrikus finanszírozás tekintetében, tehát erre nagy figyelmet kell fordítani.
Szalmási Tamás Ferencné képviselő ismételten kérte, hogy az előterjesztéseknél legyen
feltüntetve a számadatok mellett, hogy az adott összeg előirányzat, vagy teljesítés.
Marics József polgármester – mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a
Képviselő-testületnek az előterjesztett költségvetési rendelet-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület a napirend ügyében 5 fő képviselő jelenlétében, 4 igen szavazattal –
egyhangúlag - ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2012. (IX. 24.) rendelete
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

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

Marics József polgármester javasolta a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag - ellenvélemény
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2012. (IX. 21.) B. Önk. sz. határozata

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Áht. 79. §-ában
foglaltak szerint – tájékozódott az önkormányzat 2012. I. féléves
gazdálkodásának helyzetéről.
Az előterjesztést és annak mellékleteiben foglaltakat – 2012. június 30-i
állapotnak megfelelően:
-

20.644 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
8.276 e Ft bevételi és 9.357 e Ft kiadási teljesítéssel

tudomásul vette és elfogadta.

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

3./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről,
intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet az előző ülés óta végzett
tevékenységről, főbb eseményekről, intézkedésekről. (Polgármesteri tájékoztató a
jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kiegészítésként elmondta, hogy a Forrás utca végén van egy önkormányzati út, mely az
önkormányzat vagyonrendeletében is szerepel. Ezt az önkormányzati utat a TSZ részben
beszántotta. Az elnökkel közösen megtekintették a helyszínt, de pontos megegyezés nem
született az ügyben. Az elnök a GPS-re hivatkozott, mely műszer az út túlsó oldalán mutatta
a határt, ő pedig a térképet vitte és a mérőszalagot, így meg neki volt igaza.
A véleménye az, hogy ezt az utat meg kell hagyni annál is inkább, mert az önkormányzat
vagyonrendeletében benne van, másrészt pedig azért, mert az ott kimérésre került földeket
csak így lehet megközelíteni, tehát az útra mindenképpen szükség van. A pontos nyomvonal
kitűzése válik szükségessé, mert ez már egy olyan támpont lehetne, amelyet tiszteletbe tart
a TSZ is.
Parajdi Cecília körjegyző elmondta, hogy földmérővel pontosan ki kell tűzetni a
nyomvonalat, de számítani kell arra, hogy ennek költségvonzata is lesz.

Marics József polgármester elmondta, még ha költségbe kerül is, ebben az ügyben
mindenképpen lépni kell.

A Képviselő-testület a polgármesternek a előző ülés óta végzett munkájáról, főbb
intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatóját 5 fő képviselő jelenlétében, 4 igen
szavazattal – egyhangúlag – határozathozatal nélkül tudomásul vette.
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4./ Egyebek
Marics József polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Penszylvániai
Egyetem nyugalmazott professzora Bakonykúti községben járt. A látogatás apropója, hogy az
ő dédapja Bakonykútiból vándorolt ki a századfordulón, ezért megkereste, hogy szeretne
ellátogatni a községbe. Megköszönte Parajdi Cecília Körjegyző Asszonynak és Dr. Fülöp Gyula
Képviselő Úrnak, hogy a távollétében fogadták a professzor asszonyt.

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

K. m. f.

Marics József
polgármester

Parajdi Cecília
körjegyző

