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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.május 10-
én 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 

  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 5 fő testületi tag jelen 
van. 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 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2016. (V.10.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.május 10-i nyilvános 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
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Napirend: 
 
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadása– a polgármester előterjesztésében 
 

2. A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása – a jegyző előterjesztésében 
 

3. Az Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvodával kapcsolatos elszámolás 2013-2014-
2015. évekre – a polgármester előterjesztésében 
 

4. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása – a jegyző 
előterjesztésében 

 
5. Iratrendezési árajánlat – a jegyző előterjesztésében 

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

eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében 
 

7. Egyebek 
 

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

Napirendek tárgyalása 
 
 

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadása– a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester 
Elmondta a képviselőknek, hogy az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása takarékos 
volt, amelynek eredménye, hogy 10.020 ezer Ft maradvánnyal zárták az évet. Ez 
azért fontos, mert így a 2016. évben induló pályázatokon lehetőség van indulni, a 
tartalékok terhére a pályázatokhoz szükséges önrészt és előfinanszírozást az 
önkormányzat képes biztosítani. Mást nem kívánt a napirendhez hozzáfűzni. 
Megkérdezte, van-e valakinek a beszámolóhoz kapcsolódó kérdése, véleménye. 
 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 
Megköszönte a pénzügyes kollégák munkáját. Felsorolta észrevételeit a 
költségvetési tételekkel kapcsolatban, és hozzáfűzte, hogy törekedni kell arra, hogy a 
jelen beszámolóban előforduló hibák a jövőben ne forduljanak elő. Megkérdezte, 
hogy a vagyonkimutatás miért nincs alátámasztva a vagyon a nyilvántartással. 
 
 
Kovács Edit jegyző 
Megjegyezte, hogy a mérlegben szereplő vagyonkimutatás már a vagyonkataszterrel 
egyeztetett nyilvántartás alapján készült, de a nyilvántartást terjedelme miatt nem 
került kiküldésre. 
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Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 
Megkérdezte még, hogy a 8-as melléklet 223. Kapott előlegek c. során szereplő 339 
ezer forint, és a 240. sor „Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása „ 219 
ezer forint összeg mit takar. Felhívta a figyelmet arra, a mérleget az analitikus 
nyilvántartással alá kell támasztani. 
 
Kovács Edit jegyző 
Megígérte, hogy konzultál a pénzügyes kollégákkal és a következő ülésen választ ad 
a kérdésre, amennyiben ez megfelel az alpolgármester asszonynak. Megjegyezte, 
hogy a hibákat ők is észlelték, de a központi felületet, amelyen a mérleget el kellett 
készíteni, olyan szoros határidőre korlátozták, hogy ez idő alatt nem volt mód a 
javításukra. Véleménye szerint a könyvvizsgálónak kellene év közben a hibákat 
kiszűrni, és a javítási módszereket kidolgozni, a kollégák minél szakszerűbben 
végezhessék a munkájukat. 
 
Marics József polgármester 
Elmondta, hogy a vagyonkataszteri nyilvántartást egyeztetése megtörtént, az 
eredmény a következő évi zárszámadásnál fog jelentkezni. Megkérdezte, van-e 
egyéb hozzászólás. Mivel nem volt több hozzászólás, kérte a képviselőket, hogy aki 
elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 
 
 

------------------------------------------ 
 
 
 
2. A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása – a jegyző előterjesztésében 
 
Kovács Edit jegyző 
A belső ellenőrzési jelentéshez nem kívánt megjegyzést fűzni, de megjegyezte, hogy 
a polgármester úrral beszéltek annak a lehetőségéről, hogy másik belső ellenőrt 
bízzanak meg a jövőben a feladat elvégzésére. Olyan szakembert kell találni, aki 
valóban feltárja a hibákat és segít a megoldásban.  
 
Marics József polgármester 
Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a 2015. évi belső ellenőrzési jelentést, 
kézfelemeléssel jelezzék. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2016. (V.10.) önkormányzati határozata 

a 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzésről 
szóló beszámolót – az abban foglalt megállapításokkal együtt – elfogadja és felkéri a 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

----------------------------------------- 
 
 
3. Az Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvodával kapcsolatos elszámolás 2013-2014-

2015. évekre – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Emlékeztette a képviselőket, hogy az óvodaműködtetési hozzájárulásról már 
többször beszéltek. Bakonykúti önkormányzata kész hozzájárulni a fenntartási 
költségekhez, de szükséges a szerződés és a pontos elszámolás. Megtörtént a 
szerződéskötés, ami alapján a kimutatás elkészült a hozzájárulás mértékéről 2013. 
évtől 2015-ig.  
Az anyag tartalmaz egy másik kimutatást is, ami a közös hivatal fenntartására 
vonatkozik, és hasonló nagyságrendű bevételt jelent az önkormányzat részére.  
 
Javasolta az óvodai elszámolás elfogadását a feladat-ellátási megállapodás alapján. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2016. (V.10.) önkormányzati határozata 

Az Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda 2013-2014-2015. évekre vonatkozó 
működtetési hozzájárulásának megállapításáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi Vackor 
Óvoda működtetéséhez fizetendő hozzájárulás összegét – a 2016. február 16-án 
módosított feladat-ellátási megállapodás alapján – 2013. évre vonatkozóan 36.446,- 
Ft,  2014. évre vonatkozóan 282.938,- Ft, 2015 évre vonatkozóan 255.680,- Ft 
összegben elfogadja. Az elszámolás alapján az összesen fizetendő támogatás 
575.064,- Ft a 2013-2015. nevelési évekre vonatkozóan. 
A képviselő-testület a támogatás összegét a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
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----------------------------------------- 
 
 

4. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása – a jegyző 
előterjesztésében 

 
Kovács Edit jegyző 
Elmondta, hogy a Kormányhivatal törvényességi felhívással élt az iparűzési adó 
rendelettel kapcsolatban, mivel nem egyértelmű az éves illetve napi adó mértéke. A 
módosítási javaslatban foglaltak szerint a rendeletet átfogalmazta, így már megfelel 
az előírásoknak. 
 
Marics József polgármester 
A rendelet tartalmilag nem változik, csak a megfogalmazás lesz pontosabb. 
Szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 
12/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 

 
 

----------------------------------------- 
 
 
 
5. Iratrendezési árajánlat – a jegyző előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Elmondta, hogy az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy fokozott figyelmet kell 
fordítani az iratrendezésre, selejtezésre. A jegyzőasszony egy árajánlatot hozott attól 
a cégtől, akik eddig végezték az iratrendezési feladatokat. 
 
Kovács Edit jegyző 
Jelezte a képviselők felé, hogy a cég szakszerűségét és hozzáértését nem vitatja, de 
véleménye szerint az árajánlatból nem derül ki pontosan, mennyi lenne a várható 
költség. Hajdú Csaba képviselő jelezte, hogy ismer egy másik céget, akiktől 
árajánlatot lehetne kérni. 
 
Hajdú Csaba képviselő 
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az általa ismert cég kész árajánlatot adni a 
Bakonykúti és Iszkaszentgyörgy iratrendezési és selejtezési feladatainak ellátására. 
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Marics József polgármester 
Kérte, hogy az iratrendezésről később döntsenek, ha beérkezik a másik árajánlat is. 
Kérte, hogy aki egyetért a napirend későbbre halasztásával, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2016. (V.10.) önkormányzati határozata 

az irattár-rendezési árajánlatról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az irattár 
rendezésére benyújtott árajánlatot és úgy döntött, hogy további árajánlat bekérése 
után dönt a kivitelező kiválasztásáról. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

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

 
 

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

 
Marics József polgármester 
A DRV fórummal kapcsolatban megemlítette, hogy továbbra is csak az ivóvíz 
minőség javítására lehet pályázni, így Bakonykúti a hálózat felújítására nem tud 
pályázni. Az elkészített vagyonértékelést át kell vezetni az önkormányzat 
vagyonrendeletébe is, és folyamatosan vezetni kell. Ezzel kapcsolatban az 
önkormányzat előzetesen már küldött a DRV Zrt. felé egy szándéknyilatkozatot, 
melyben arról nyilatkozik, hogy igényt tart arra, hogy a Zrt. vezesse a 
vagyonnyilvántartást a kezelésében levő eszközökről.  
A többfunkciós közösségi tér létrehozására benyújtott pályázatról elmondta, hogy a 
pályázatot sikerült időben benyújtani, meglátása szerint augusztusra lesz 
megismerhetővé a döntés, hogy elfogadták-e. Az adósságkonszolidációban részt 
nem vett települések támogatására kiírt pályázatot 2016. augusztus 31-ig lehet 
beadni, de az a javaslata, hogy a következő testületi ülésen döntsenek a pályázat 
benyújtásáról és júniusban adják be, hogy a hiánypótlásokra felkészülhessenek a 
nyári szabadságok megkezdése előtt.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2016. (V.10.) önkormányzati határozata 
a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
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Bakonykúti Község Önkormányzat képviselő-testülete a polgármesteri tájékoztatót – 
a csatolt előterjesztés szerint tartalommal – elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

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

7. Egyebek 
 

Marics József polgármester 
A nyár kezdethez kapcsolódó szokásos főzőverseny rendezésével kapcsolatban 
elmondja, hogy több észrevétel érkezett, hogy a lakosság szeretné, ha folytatódna ez 
a hagyomány. Kérte, amennyiben gyerekprogramra van valakinek ötlete, jelezze. 
Időpontra május utolsó, ill. június első hétvégéjét javasolta, de azt ígérte, előzetesen 
megkérdezi a lakosokat, a többségnek melyik időpont lenne a megfelelő. A 
megrendezés költségét a költségvetés tartalmazza.  
 
 

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

 
 
 
 


