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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 
16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)    
                      
 
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
Hajdú Csaba              képviselő 

  Horváth István           képviselő 
Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 

 
Távol maradt: 
  Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 
 
 
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 4 fő testületi tag jelen 
van. Szalmási Tamásné jelezte távol maradását. 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 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2016. (II.16.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 16-i nyilvános 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
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Napirendi javaslat:  
 
1) Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására – a jegyző 

előterjesztésében 
 

2) Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról – a polgármester 
előterjesztésében 

 
3) Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésére – a polgármester 

előterjesztésében 
 

4) Beszámoló a polgármester 2015. évi munkájáról, az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról -  a polgármester előterjesztésében 

 
5) Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról, főbb intézkedésekről, 

eseményekről – a polgármester előterjesztésében 
 

6) Egyebek 
 
 

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

 
Napirendek tárgyalása 

 
 
1) Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására – a jegyző 

előterjesztésében 
 
Marics József polgármester:  
Elmondja, hogy a 2015-ös szociális rendelet módosítására van szükség, mégpedig a 
jövedelemhez kötött támogatások tekintetében. Véleménye szerint a lakosoknak 
csak kis része van olyan nehéz anyagi helyzetben, hogy szociális támogatást 
igényelne, de ők nem jogosultak a mostani alacsony jövedelem határ miatt. 
Bakonykúti a 2015-ben 480 000.-Ft támogatási kerettel rendelkezett. Ebből két 
kérelmezőnek összesen 40 000.-Ft lett kiutalva, ebből az egyik születési segély, ami 
nem jövedelem határhoz kötött. Szükségét érzi tehát a jövedelemhatár 
megemelésének. A születési, ill. iskolakezdési támogatást a polgármester 
hatáskörébe rendelné, a karácsonyi csomag összegének meghatározását áttenné 
novemberre. Azért is szeretné a jövedelemhatár megemelését, mert így nagyobb 
mozgástérrel rendelkezne az önkormányzat, a feladatellátásra kapott állami 
támogatást jobban ki tudná használni, több Bakonykúti lakost tudnának támogatni. 
 
Kovács Edit jegyző 
A gyógyszer támogatások és lakhatási támogatások odaítélésének időpontjára 
vonatkozó eddigi meghatározásának változtatását érzi szükségesnek. A 
támogatások időtartama mindkét esetben egy év lenne, függetlenül a benyújtás 
idejétől. 
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Marics József polgármester:  
Kéri a képviselőket, amennyiben egyetértenek a módosításokkal, kézfelemeléssel 
jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 

 
 

------------------------------------------- 
 
 
 
2) Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról – a polgármester 

előterjesztésében 
 
Marics József polgármester:  
Elmondja, hogy az átmeneti gazdálkodás 2016. január 1-től a költségvetés 
elfogadásáig szól. Ez idő alatt a bevétel 1,2 millió forint, a kiadás kb. 500 ezer forint, 
ami kizárólag az önkormányzat működéséhez szükséges kötelező kiadásokból áll. 
Megkérdezi, van-e az átmeneti gazdálkodással kapcsolatos kérdés, észrevétel. Mivel 
kérdés, észrevétel nem volt, így kéri a képviselőket, amennyiben elfogadják az 
átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót, szavazatukkal jelezzék.   
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2016. (II.16.) önkormányzati határozata 

az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló  elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat átmeneti 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 10.744 e Ft nyitó pénzkészlettel, 1.265 e Ft 
bevétellel, 542 e Ft kiadással és 11.467 e Ft záró pénzkészlettel – elfogadta.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

--------------------------------------------------- 
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3) Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésére – a polgármester 

előterjesztésében 
 
Marics József polgármester:  
Elmondja, hogy 2016. évben 23 millió forinttal gazdálkodik Bakonykúti 
önkormányzata. Ebből a feladat finanszírozás keretében 10 millió forint az állami 
támogatás, a lakosság által megfizetett helyi adók mintegy 3 millió forintot tesznek ki, 
a fennmaradt 10 millió forintot pedig az önkormányzat eddigi megtakarításai 
eredményezték. Ez utóbbi felhasználásáról nagyon megfontoltan kell dönteni, mivel 
ennek pótlására a jelenlegi finanszírozási rendszerben nem lesz lehetőség. 
Elmondta, hogy a költségvetés tervezetben mintegy 5,7 millió forint tartalék szerepel, 
amelyet a megjelenő pályázati lehetőségekre lehetne fordítani, így pl. a volt kocsma 
és bolt épületének közösségi térré való átalakítására. Erre várhatóan két pályázati 
lehetőség is lesz, egyrészt a Leader Akciócsoporton belül 3 millió forintra lehet 
pályázni közösségi tér kialakítására, amihez az önkormányzatnak 20% önrészt kell 
biztosítani. Másrészt a vidékfejlesztési pályázatok keretében maximum 30 millió 
forintra lehet pályázni, amelyből 3 millió forintot belső berendezésekre is lehet 
fordítani. Elmondta, hogy a vízmű felújítására vonatkozó pályázat még mindig nincs, 
de erre is fel kell készülni, ezért a költségvetés tervezetben a vízmű fejlesztésre 2 
millió forint van elkülönítve. Szólt arról is, hogy a személyi kiadások között tervezve 
van a hivatalsegéd bérének bruttó 5.000 Ft.-al történő emelése, a többi személyi 
kiadás az előző évi szinten marad.   
 
Hajdú Csaba képviselő 
Ezekhez a pályázatokhoz szükséges az ALBENSIS Kft. projektmenedzseri 
részvétele? 
  
Marics József polgármester:  
A 3 milliós Leader pályázathoz nem feltétlenül szükséges, mert itt egyszerűbb az 
adminisztráció és az elszámolás, de többihez elengedhetetlen.  
 
Kovács Edit jegyző 
Csak annyit kíván elmondani, hogy a feladatfinanszírozás miatt az állami 
támogatások felhasználása kötött, ezért a kiadásokat is a kormányzati funkciókhoz 
rendelték. 
 
Marics József polgármester:  
Megkérdezi, van-e hozzászólás, észrevétel a költségvetéssel kapcsolatban. 
 
Kaufmann Jenőné képviselő: 
Tolmácsolja néhány lakos kérdését, hogy a templom felújítására az önkormányzat 
tud-e pénzt biztosítani. 
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Elmondja, hogy tudja, hogy a templom nem az önkormányzat tulajdona, de néhány 
éve már elindult egy kezdeményezés, ezt kellene tovább folytatni, hiszen nemcsak 
az egyháznak fontos a tulajdona megóvása, hanem a közösség érdeke is az épített 
örökség védelme. 
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Marics József polgármester:  
Elmondja, hogy annak ellenére, hogy a templom nem az önkormányzat tulajdona az 
hozzátartozik a település életéhez, a falu képéhez, ezért mindenki számára fontos, 
hogy ne romoljon tovább az állaga, ezért ő is egyetért a támogatással. Ugyanakkor 
az önkormányzat lehetőségei rendkívül korlátozottak, mivel a feladatfinanszírozás 
keretében kapott állami támogatást ilyen célra nem lehet fordítani, csak a lakosság 
által befizetett helyi adókból keletkezett saját bevétel terhére lehet erre forrást 
biztosítani. Véleménye szerint a felújítás olyan jelentős összeget igényelne, amelyet 
csak pályázati támogatással lehet megvalósítani, de pályázni csak az egyház, mint 
tulajdonos tud. Ehhez tudna az önkormányzat is csatlakozni és a költségvetés 
tartaléka terhére a szükséges önrészhez hozzájárulni.      
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Vállalta, hogy az ügyben felveszi a kapcsolatot Tamás Atyával. 
 
 
Horváth István képviselő: 
Megkérdezi, hogy a bevétel oldalon a „nyilvános könyvtári ellátás és egyéb 
közművelődési feladatok” elnevezés alatti 1,2 millió forint összeget mire fordítjuk? 
 
Kovács Edit jegyző 
Közművelődési, közösségi részvétel fejlesztésében benne foglaltatik az 500 ezer 
forint a közösségi tér fejlesztésére, rendezvények szervezésének költségei, jogdíjak 
kifizetése. Ismerteti még a közös hivatal fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, amit 
a két önkormányzatnak közösen kell viselni. 
 
Hajdú Csaba képviselő 
Szeretné tudni, van-e lehetősége az önkormányzatnak új építési telkek kialakítására. 
 
Marics József polgármester:  
Nincs az önkormányzatnak területe. Két kicsi terület van, de az alkalmatlan építési 
teleknek. A jelenlegi rendezési tervben elvi koncepcióként van bevéve a Szabadság 
utca hátsó traktusának építési telkekként való kialakítása, de ez a terület teljes 
egészében magántulajdonban van. 
 
Kaufmann Jenőné képviselő: 
A magasfeszültségű vezetékek miatt nem valószínű, hogy arra a területre kiadják az 
építési engedélyt. 
 
Horváth István képviselő: 
Véleménye szerint a lőtér felé kimenő aszfaltút mellett is lehetne telkeket kialakítani, 
az ott lévő ingatlan elég nagy ehhez. 
 
Marics József polgármester:  
Válaszában elmondja, hogy ez is magánterület és szerinte a tulajdonos nem kívánja 
értékesíteni azt. 
Megkérdezi, van-e még a költségvetéssel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. Mivel 
kérdés, hozzászólás nem volt, felkéri a képviselőket amennyiben elfogadják a 2016. 
évi költségvetést, szavazatukkal jelezzék. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül - a 
2016.évi költségvetési javaslatot elfogadta és a következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2016. (II.29)  önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 
 

-------------------------------------------- 
 
 
 
4) Beszámoló a polgármester 2015. évi munkájáról, az átruházott hatáskörök 

gyakorlásáról -  a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester:  
Elmondja, hogy havonta rendszeresen beszámolt a két ülés között végzett 
munkájáról, ezért most nem ennek ismételt összegzését terjesztette a képviselők elé, 
hanem megpróbálta összegezni, az önkormányzati törvényben a polgármesternek 
kötelezően előírt feladatok megvalósulását. A beszámolóját a többi testületi anyaggal 
együtt előzőleg megkapták a képviselők. Megkérdezi, van-e észrevétel a 
polgármesteri beszámolóval kapcsolatban. Mivel nem volt észrevétel, kéri, aki 
elfogadja a beszámolóban foglaltakat, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2016. (II.16.) önkormányzati határozata 

a polgármester 2015. évi munkájáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2015. évi 
munkájáról, azt átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót – a csatolt 
előterjesztés szerinti formában és tartalommal – elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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5) Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról, főbb intézkedésekről, 
eseményekről – a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester:  
Ezt a beszámolót is kiküldte előzetesen. Annyit tesz hozzá, hogy a Kistérségi 
költségvetést a legutóbbi ülésen elfogadták.  
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Bakonyért Egyesülethez az 
önkormányzat mellett két helyi vállalkozó, a Deák Ildikó és Kreszán Vali is 
csatlakozott. Megkéri a képviselőket, amennyiben elfogadják a polgármesteri 
beszámolót, kézfelemeléssel jelezzék. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2016. (II.16.) önkormányzati határozata 
a polgármesteri tájékozató elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előző ülés óta végzett 
munkáról szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadta. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

------------------------------------------ 
 
6) Egyebek 
 
      a.)  Mentőszolgálat támogatása   
 
Marics József polgármester:  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Székesfehérvári Mentőszolgálat alapítványának 
képviselője megkereste a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat támogatni egy 
eszközbeszerzésüket. Az Alapítvány támogatási kérelmét a képviselőknek 
előzetesen kiküldte.  A település lakosság számából kiindulva 5.000,- Ft támogatást 
javasol, melynek elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2016. (II.16.) önkormányzati határozata 

az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány részére 5.000,- Ft támogatást biztosít a Székesfehérvár Mentőállomásra 
LUCAS műszer beszerzéséhez, a költségvetési tartalék terhére. 
 
Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: polgármester 
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------------------------------------------ 
 

b.) Laptop beszerzése  
 

Marics József polgármester: 
Elmondja, hogy a Kistérségtől minden polgármester kapott egy laptopot személyes 
használatra. Ezt a hatodik éves laptopot most felajánlották megvásárlásra 35.000 Ft.-
ért, de a laptop műszaki állapota miatt nem javasolja a megvásárlást, hanem egy új 
eszköz beszerzését javasolja bruttó 2000.000 Ft. összegben. Kéri, amennyiben 
elfogadják a kérést, szavazatukkal jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2016. (II.16.) önkormányzati határozata 

laptop beszerzéséről 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db laptop beszerzését 
határozza el a polgármester munkájának segítéséhez bruttó 200 e Ft összegben. A 
beszerzés fedezete a 2016. évi költségvetés 011130 kormányzati funkción 
betervezésre került. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

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

 
 

d.)   Közösségi épület felújítása  
 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy a volt kocsma és bolt épületének közösségi térré történő 
átalakítására a pályázatot csak akkor tudják beadni, ha az építéshez szükséges 
tervekkel és engedélyekkel az önkormányzat rendelkezik. A tervezési munkákra 
árajánlatot kért Kaszti Tamástól, aki helyi építész, így ismeri a helyi közösségi 
igényeket. Az árajánlatot a képviselőknek előzetesen kiküldte, javasolta annak 
elfogadását. 
 
Horváth István képviselő 
Megkérdezi, lehetne-e a tetőtérben szállást kialakítani. 
 
Marics József polgármester: 
Válaszában elmondja, hogy lehetne kialakítani, de szálláshelyet az önkormányzat 
nem tudna működtetni és véleménye szerint a pályázati támogatás sem lenne 
elegendő egy ilyen jellegű átalakításra.  
Kéri, amennyiben elfogadják, hogy a tervezésre az árajánlat elkészítésével Kaszti 
Tamást bízzák meg, kézfelemeléssel jelezzék. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2016. (II.16.) önkormányzati határozata 

a Jókai utcai volt élelmiszer- és italbolt épület átalakítására benyújtott tervezői 
árajánlat elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykúti, Jókai utcai volt 
élelmiszer- és italbolt épületének átalakítására benyújtott tervezői árajánlatot 
elfogadja és megbízza a KLASZBAU Kft-t (8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 34., 
képviseli: Kaszti Tamás ügyvezető) a felmérési és tervezési feladatok elvégzésével 
az árajánlatban szereplő 230.000,- Ft + ÁFA tervezési díjért. 
 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelő: polgármester 
 
 
 

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

 
 
 


