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 JE G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
november 27-énmegtartott nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.)    
 
Jelen vannak:   Marics József   polgármester 

Horváth István   alpolgármester 
    Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 

Hajdú Csaba   képviselő 
Halász Attila    képviselő 

 
Távol maradt:   
   
Tanácskozási joggal:  Kovács Edit    jegyző 
  
 
 
Marics Józsefpolgármester: 
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, külön köszöntette a meghívott vendégeket, és 
megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mert a megválasztott 
5 fő képviselőből 5 fő testületi tag jelen van. Elmondta, hogy a meghívó és a 
napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek, az ülésről hangfelvétel készül. 
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 
49/2018. (XI.27.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 27-i 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirend: 
 
1.) Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési 

kötelezettség teljesítésének helyzetéről – a jegyző előterjesztésében 
2.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, 

elszámolásának és ártalmatlanításának rendjéről szóló 9/2015. (IX.1.) 
önkormányzati rendelet módosítására – a jegyző előterjesztésében 

3.) Javaslat az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására - a 
jegyző előterjesztésében 
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4.) Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről a 2018. szeptember 30-i 
költségvetési teljesítési adatok alapján – a polgármester előterjesztésében 

5.) Javaslat az Önkormányzat 2019. évi munkatervének elfogadására - a 
polgármester előterjesztésében 

6.) Javaslat a 2019. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok 
meghatározására - a jegyző előterjesztésében 

7.) Tájékoztató a környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében 
8.) Javaslat főépítészi árajánlat elfogadására - a polgármester előterjesztésében 
9.)  Javaslat Gagarin utcai ingatlanok belterületbe vonására – a polgármester 

előterjesztésében 
10.)  A hó-eltakarításra benyújtott árajánlatok elbírálása – a polgármester 

előterjesztésében 
11.)  Javaslat művelődésszervező alkalmazására – a polgármester 

előterjesztésében 
12.)  A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 

eseményekről, intézkedésekről - a polgármester előterjesztésében 
13.)  Egyebek  

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

 

 

Napirendek tárgyalása 
 
 

1.) Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési 
kötelezettség teljesítésének helyzetéről – a jegyző előterjesztésében 
 

Marics József polgármester: 
A tájékoztatót minden évben kötelező megtartani, átadja a szót Kovács Edit 
jegyzőnek. 
 
Kovács Edit jegyző: 
A kiküldött anyaghoz kiegészítést nem kíván tenni, igyekeztek minden kérdésre 
kitérni. A hátralékokkal kapcsolatban elmondta, hogy a felszámolás alatti cégek 
esetében a helyi iparűzési adó nem törölhető, csak az eljárás végén.  
Az idei évben belső ellenőrzés keretében 10 adózót vizsgáltak, eljárás 
kezdeményezésére nem került sor, az adózási fegyelem megfelelő. Apróbb 
hiányosságok derültek ki, ezek azonnal javításra kerültek. 
 
Marics József polgármester: 
Kiegészítésként hozzáfűzte, hogy az iparűzési adó tekintetében megyei szinten az 
egy főre jutó adózók száma a legmagasabb, de arányaiban kevés adót fizetnek.  
A személyi feltételekkel kapcsolatban pozitívumként jegyezte meg, hogy az 
ügyintéző felkészült, a szükséges gyakorlatokat és ismereteket megszerezte. 
Fontosnak tartja, hogy a dolgozókat megtartsuk, mivel az önkormányzatnak sem 
mindegy, hogy milyen a munkavégzés színvonala. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a beszámoló elfogadását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2018. (XI.27.) önkormányzati határozata 

a helyi adóztatásról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adóigazgatási feladatok 
ellátásáról, a helyi adófizetési kötelezettség teljesítésének helyzetéről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: jegyző 

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

 
 

2.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésének, elszámolásának és ártalmatlanításának rendjéről szóló 
9/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására – a jegyző 
előterjesztésében 
 

Kovács Edit jegyző: 
Elmondta, hogy a DRV Zrt. javaslata alapján a rendelet-tervezetet elkészítette, az a 
képviselők részére kiküldésre került. A jegyzői értekezleten elhangzott, hogy a 
megye egy részén a szolgáltató felmondott, ebből a szempontból mi szerencsések 
vagyunk, az ellátás folyamatos. 
 
Marics József polgármester: 
Tájékoztatást adott arról, hogy a lakossági díjak a rezsicsökkentés miatt továbbra 
sem emelhetők, a drágulás csak a közületekre – Bakonykúti esetében a lakóotthonra 
– vonatkozik. 
Tájékoztatást adott a közszolgáltatást végző cégek működési nehézségeiről, a 
bevételek a rezsicsökkentés miatt nem növekedhetnek, ugyanakkor a bérek és a 
különböző díjak emelkedtek. Kérte a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2018. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, 
elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló 
9/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 

 
---------------------------------------- 
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3.) Javaslat az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadására - a jegyző előterjesztésében 
 
 

Kovács Edit jegyző: 
Emlékeztetett arra, hogy a belső ellenőrzési terv elfogadása minden évben kötelező. 
Az elmúlt évben az adózók ellenőrzése megtörtént, 2019-ben a katasztrófavédelmi 
feladatok ellátásának ellenőrzését javasolja célul kitűzni. 
 
Marics József polgármester: 
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy 2010. után egy veszélyességi fokozattal 
előbbre sorolták Bakonykútit, ami elég sok adminisztratív feladatot ró a településre. A 
katasztrófavédelmi alegység felkészítés a közelmúltban megtörtént, de szeretnénk, 
ha ez a terület rendben lenne, hiszen katasztrófa helyzet bármikor előfordulhat. 
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Érdeklődött, hogy a felkészítés miként zajlott. 
 
Marics József polgármester: 
Válaszában rámutatott, hogy a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában több helyi 
lakos lett bevonva, akik részére a felkészítést a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság munkatársaival közösen tartottuk meg október 17.-én.      
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2018. (XI.27.) önkormányzati határozata 

a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési 
tervet az alábbiak szerint elfogadta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzata 

 
2019. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 
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So
r-
sz
á
m 

Ellenőrzött 
szerv, 

szervezeti 
egység 

Az ellenőrzés célja, 
tárgya, ellenőrizendő 

időszak 

Azonosított 
kockázati 

tényezők (*) 

Az 
ellenőrzés 

típusa, 
módszerei 

(**) 

Az 
ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése 
(***) 

Az 
ellenőrzé

sre 
fordítand

ó 
kapacitás 
(ellenőri 

nap) 
(****) 

1 

 
Iszkaszentgy
örgyi Közös 
Önkormányz
ati Hivatal  
(Bakonykúti 
Község 
Önkormányza
ta 
vonatkozásáb
an) 
 

Célja: annak 

megállapítása, hogy a 

vizsgálat tárgyát képező 

tevékenység folyamata, 

végrehajtása 

szabályszerűen, a törvényi 

előírásoknak és a belső 

szabályzatokban 

foglaltaknak megfelelően 

történik-e, a kapcsolódó 

nyilvántartások 

megfelelősége biztosított-e 
 
Tárgya: 
katasztrófavédelmi 

feladatok ellátása, az 

okmányok naprakészsége 

 
Időszak: 2018. év 

 
- A vonatkozó 

jogszabályi 

előírások be 

nem tartásából 

eredő 

kockázatok 

 
Típusa: 

Szabályszer

űségi 

ellenőrzés 
 

Módszerei: 
Dokumentu

mok, 

nyilvántartá

sok 

mintavétele

s 

ellenőrzése 
 

 
2019. 

március 
 

Jelentés: 
2019. 

április 30. 

 
4 belső 

ellenőri 

nap 

 

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a 

kockázatelemzés dokumentumai. 

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján. 

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi 

erőforrás. 

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 

Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből 

folyamatosan biztosítottak 

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, 

önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap 

 

Dátum: 2018. november 27. 

 

Készítette:   Jóváhagyta: 

________________________________________________ 

Lisztes-Tóth Linda                                                                                Kovács Edit 

Belső ellenőrzési vezető                                                                              Jegyző 
 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: jegyző 

---------------------------------------- 
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4.) Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről a 2018. szeptember 30-i 
költségvetési teljesítési adatok alapján – a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
A beszámolóhoz hozzáfűzte, hogy a kiadási oldal a folyamatban lévő pályázat miatt 
visszafogott. Az elmúlt év közepén, több mint 2 év után megkaptuk a támogatói 
okiratot, melyet számszaki hibák miatt megfellebbeztünk. A fellebbezést elfogadták, 
az okirat ezt követően javításra került. Időközben a támogatási intenzitás pedig 75 %-
ról 85 %-ra emelkedett. 2018. július 12-én az okirat jogerőre emelkedett. Ezzel 
kapcsolatban beadtuk a kifizetési kérelmünket a tetőre vonatkozóan, és bejelentettük 
a konzorciumi partner változását, mivel az Otthonunk Bakonykutiért Egyesület 
helyére az Isztiméri Polgárőr Egyesület lépett. A konzorciumi partner változásával 
kapcsolatban, rövid határidővel hiánypótlási felhívás érkezett, melyet teljesítettünk, 
azóta az irányító hatóságtól semmiféle választ, jelzést nem kaptunk. Ezért nem 
tudunk előleget, kifizetést igényelni, pedig a kivitelező 2019. januárban folytatná a 
munkát. Jelenleg 11 millió forint van a számlánkon, ami a befejezéshez nem 
elegendő, ezért muszáj tartalékolni és csak arra költeni pénzt, ami elengedhetetlen 
feladat. Ezt a jövő évi költségvetés tervezésekor is figyelembe kell venni. Sajnos 
további áremelkedés várható az építőipar területén, és az eszközöket sem biztos, 
hogy a tervezett összegből be tudjuk szerezni. 
 
Halász Attila képviselő: 
Saját tapasztalata, hogy 1 év után történt meg a támogatás kifizetése. Ezzel 
kapcsolatban a nagy probléma az, hogy a saját erő összege emelkedik árdrágulás 
esetén. A támogató hatóságot nem érdekli, hogy mikor érkezik meg a pénz, csak az, 
hogy meglegyen a pályázatban vállalt műszaki tartalom. Ami fontos, hogy felmérjük 
ezeket a hatásokat, és felkészüljünk a többlet költségek vállalására.  
 
Marics József polgármester: 
A már megkötött vállalkozói szerződés miatt nem emelkedhet a kivitelezés költsége, 
az eszközöknél előfordulhat, hogy nem gondoltunk mindenre, pl. könyvtári bútorok 
beszerzésére.  
 
Halász Attila képviselő: 
A kivitelező részéről elhangzott a társadalmi munka lehetősége, de nem tisztázottak 
ennek a feltételei. 
 
Marics József polgármester: 
A társadalmi munka a szerződésben rögzített összeget csökkentheti, de ennek a 
részleteiről még egyeztetni szükséges. A probléma az előfinanszírozással van, a 
kiadások megelőlegezése jelenthet gondot, hiszen 2019. július 12-éig az összes 
számlát – a kifizetés igazolásával együtt – be kell nyújtani az irányító hatósághoz és 
a fordított Áfát is el kell utalni. Ha az eddig elvégzett munka értéke kifizetésre 
kerülne, akkor már az előleg hiánya sem jelent problémát. 
 
Horváth István alpolgármester: 
Kérdése, hogy mennyit fizettünk ki eddig és mennyi a beruházás teljes költsége. 
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Marics József polgármester: 
Hat millió forintot fizettünk ki és 25 millió a beruházás összes költsége. Ahogy 
korábban is elmondta, az a gond, hogy amíg az irányító hatóság nem reagál a 
konzorciumi partner változására vonatkozó bejelentésre, addig nincs lehetőség 
előleg igénylésére.  
 
Horváth István alpolgármester: 
Véleménye szerint jövő év elején foglalkozni a kell a kérdéssel és megoldást keresni, 
addig talán megérkezik az irányító hatóság válasza. 
 
Halász Attila képviselő: 
Javaslata, hogy a helyi iparűzési adót fizető vállalkozások növelhetnék az 
önkormányzat területére fizetendő adó összegét. 
 
Marics József polgármester: 
Az adó megosztását jogszabály szabályozza, melynek pontosan meghatározott 
feltételei vannak.  
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Kérdése, hogy mi történik akkor, ha az elszámolási határidőig nem érkezik meg az 
előleg, illetve kifizetés. 
 
Marics József polgármester: 
Erre az esetre az a lehetőség van, hogy csak a legsürgősebb számlákat fizetjük ki, 
ahol lehet, haladékot kérünk. Reméli azonban, hogy ilyen döntésekre nem lesz 
szükség. 
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Javaslata, hogy a testület időről-időre tekintse át a projekt helyzetét és határozza 
meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Marics József polgármester: 
A javaslattal egyetértve, kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2018. (XI.27.) önkormányzati határozata 

az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi 
helyzetéről szóló beszámolót a csatolt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

---------------------------------------- 
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5.) Javaslat az Önkormányzat 2019. évi munkatervének elfogadására - a 
polgármester előterjesztésében 
 

Marics József polgármester: 
A korábbi évekhez hasonlóan a munkaterv a kötelezően tárgyalandó napirendeket 
tartalmazza, amit szükség esetén kiegészítünk az aktuális témákkal. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Emlékeztetett arra, hogy 2019. évben választások lesznek, így októberben 
tervezésre került az alakuló ülés. A többi kötelező napirend tárgyalásának kialakult a 
menetrendje, ehhez igazodva készült a terv. 
 
Horváth István alpolgármester: 
Kérdése, hogy a pályázattal kapcsolatos megbeszélést nem kellene-e napirendre 
tűzni? 
 
Kovács Edit jegyző: 
Véleménye szerint a költségvetés tárgyalásánál mindenképpen szóba kerül a 
probléma, nem tartja szükségesnek külön napirendi pont beiktatását. 
 
Halász Attila képviselő: 
Felvetette, hogy ha jövő év elején folytatódik a beruházás, akkor nem kellene-e a 
társadalmi munka részleteit tisztázni? 
 
Kovács Edit jegyző: 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a vállalkozási szerződésben foglalt munkákra nem 
lehet társadalmi munkát szervezni, annak megvalósítása a vállalkozó feladata. Az 
önkormányzat alkalmazhat önkénteseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
 
Halász Attila képviselő: 
Tudomása szerint be lehet jelenteni a munkavállalókat, ebben az esetben nincs 
akadálya a munkavégzésnek, és mindenki maga döntheti el, hogy mennyit hajlandó 
ilyen módon dolgozni.  
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Úgy gondolja, hogy az önkormányzat ne vegyen részt ebben, a vállalkozó oldja meg 
szabályozottan a dolgokat. 
 
Marics József polgármester: 
Maga részéről csak a jogtiszta megoldásokat támogatja, a részleteket véleménye 
szerint is megnyugtatóan tisztázni kell.  
 
Horváth István alpolgármester: 
A várható anyagár emelkedések miatt fontosnak tartaná, hogy az anyagokat még az 
idei évben be kellene szerezni. 
 
Marics József polgármester: 
A vállalkozó előleget kapott az anyagok beszerzésére, a szerződés szerint ez az ő 
feladata. 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a munkaterv elfogadását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2018. (XI.27.) önkormányzati határozata 
az önkormányzat 2019. évi munkatervéről 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
munkatervét az alábbiak szerint elfogadta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. évi munkaterve 

 
Február 

Együttes ülés: 
Javaslat az Iszkaszentgyörgyi közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére – a 
jegyző előterjesztésében 
 
Önálló ülés: 
1) Javaslat az önkormányzat költségvetésére – a polgármester előterjesztésében 
2) Beszámoló a társulásokról, az egyes társulások működéséről – a polgármester 

előterjesztésében 
3) A választási bizottság póttagjainak megválasztása – szükség esetén 

 
Március 

Önálló ülés: 
Tájékoztatás az egészségügyi ellátás, a háziorvosi és védőnői ellátás helyzetéről – a 
feladatot ellátók előterjesztésében 
 

Április 
Önálló ülés: 
Tájékoztató a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátásáról- a 
polgármester előterjesztésében 
 

Május 
Együttes ülés: 
1. Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására – a jegyző előterjesztésében 
2. Beszámoló az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről – a 

jegyző előterjesztésében 
Önálló ülés: 
1. Javaslat az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 

elfogadására- a polgármester előterjesztésében 
2. Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről – a jegyző előterjesztésében 
3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról – a jegyző 

előterjesztésében 
 

Június 
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Önálló ülés: 
A Székesfehérvári Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági 
helyzetéről – a rendőrkapitány előterjesztésében 
 

Szeptember 
Önálló ülés: 
1. Tájékoztató a környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében 
2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázathoztörténő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében 
 

Október 
Alakuló ülés 
 

November 
Önálló ülés: 
1. Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési 

kötelezettség teljesítésének helyzete, a kintlévőségek behajtása érdekében tett 
intézkedések- a jegyző előterjesztésében 

2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok 
elbírálására– a polgármester előterjesztésében 

3. Javaslat az önkormányzat képviselő-testülete munkatervére – a polgármester 
előterjesztésében 

4. Javaslat a teljesítménykövetelményekkel összefüggő célok meghatározására 
 

Közmeghallgatás 
 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: polgármester 

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

 
6.) Javaslat a 2019. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt 

célok meghatározására - a jegyző előterjesztésében 
 
Kovács Edit jegyző: 
A teljesítményértékelések elkészítéséhez szükséges meghatározni az önkormányzat 
elvárásait a hivatal köztisztviselőkkel kapcsolatban. Az aktualitásokkal kapcsolatban 
elmondta, hogy 2019-ben az Európai Parlamenti és önkormányzati képviselők 
választásával kapcsolatosan többletfeladataik lesznek, és folyamatosan kell dolgozni 
az ASP rendszerében is. 
Fontosnak tartja az illetmények eltérítését azért, hogy a szakképzett munkaerőket 
meg tudjuk tartani, hiszen jelenleg már munkaerő-hiány van és az önkormányzatok 
szempontjából sem mindegy, hogy milyen színvonalon látja el a hivatal a feladatait. 
 
Marics József polgármester: 
Tapasztalata szerint nagyon fontos a munkatársak megbecsülése. Soha nem volt 
visszafizetési kötelezettség a dolgozók hibájából, tisztelettudóak, szakmailag 
kiemelkedő munkát végeznek, ami nem volt mindig így. Köszönetét fejezte ki a 
hivatal munkatársainak és kérte az előterjesztés elfogadását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2018. (XI.27.) önkormányzati határozata 

az önkormányzat kiemelt céljairól 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kttv. 130. §-a alapján 
eljárva – az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal állományában lévő 
köztisztviselők 2019. évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokat a 
következőkben határozza meg: 

1. Alapvető célkitűzés a település jövőképének és a helyi lakosság 
életkörülményeinek tudatos alakítása, valamint ehhez a források, eszközök és 
lehetőségek felmérése.  

2. A testületi ülések, az aktuális rendeleti szabályozások és határozati döntések 
tervezeteinek jogszerű előkészítése, az eldöntésre váró kérdésekben a 
testületek széles körű informálása, a szükséges egyeztetések, 
véleményeztetések lefolytatása, valamint ehhez kapcsolódóan az érintett civil 
szervezetek véleményének kikérése.  

3. Az ügyfelek előzékeny és kulturált kiszolgálása, a lakosság ügyeinek, 
határidőn belüli, minél gyorsabb, célszerű és jogszerű intézése, a helyi 
közigazgatás területén a szolgáltató és polgárbarát igazgatási jelleg erősítése.  

4. A meghozott döntések és intézkedések határidőben való végrehajtása, az 
előírt jogok és kötelezettségek döntésnek megfelelő érvényre juttatása. 

5. Az önkormányzatiság anyagi hátterének erősítése és ehhez a bevételnövelés 
lehetőségeinek kihasználása, az önkormányzati feladat-ellátás 
költségtakarékos, biztonságos működtetésének igénye mellett a különböző 
forrásokból igényelhető működési és fejlesztési célú, kiemelten az Európai 
Uniós pályázatok színvonalas előkészítése, az elnyert támogatások 
szabályszerű felhasználásának és elszámolásának elősegítése. 

6. Az önkormányzat és a hivatal éves költségvetésének tervszerinti 
végrehajtása, a 2019. évi költségvetési javaslat, gazdasági program és 
költségvetés tervezetének megalapozott és körültekintő összeállítása. 

7. A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 
8. A 2019. évi EP és önkormányzati választások szakszerű előkészítése és 

lebonyolítása.  
9. Az ASP szakrendszerek működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: jegyző 

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

 
 

7.) Tájékoztató a környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében 
 

Marics József polgármester: 
Szintén kötelező napirendi pontról van szó, sokat nem módosult a környezet állapota 
az előző évekhez képest. Mindössze egy aggodalomra okot adó probléma 
jelentkezett, a Guttamási bánya tervezett megnyitása. De ez sem elsősorban a 



 

12 

 

12 

környezet veszélyeztetné, inkább az utak jelenleg is igen rossz állapotát fokozná. Az 
ügy jelenleg a bíróságon van. Megemlítette még a község határában lévő állattartó 
telepet, ahol esetenként közegészségügyi hiányosságok vannak, melyet már 
korábban jelzett az illetékes hatóságoknak.  
 
Halász Attila képviselő: 
Jelezte, hogy rókák jelentek meg a faluban, ezzel kapcsolatban sürgetett 
intézkedést.  
 
Marics József polgármester: 
A vadásztársaság hivatásos vadászának jelezte a problémát, élvefogó csapdát  
tudnának biztosítani, de az minden bizonnyal a házimacskákat fogná be először. Így 
csak a kilövés lehetősége maradt. 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 
beszámoló elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2018. (XI.27.) önkormányzati határozata 

a környezet állapotáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet állapotáról szóló 
tájékoztatót a csatolt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 

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

 
 

8.) Javaslat főépítészi árajánlat elfogadására - a polgármester előterjesztésében 
 

Marics József polgármester: 
Ismertette a jelenlegi főépítész alkalmazásának tapasztalatait, akinek a szerződése 
2018. december 31-én lejár. Havi bérezés mellett összesen 2 esetben járt el, a 
lakossági tájékoztatót nem készítette el. Javasolja, hogy 2019. január 1-től Kun 
Tímeával kössünk szerződést, aki alkalmankénti díjért vállalja a konzultáció és az 
eljárás lefolytatását az árajánlatban foglaltak szerint. Így csak akkor kell fizetnünk, ha 
tényleges munkavégzés történik. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2018. (XI.27.) önkormányzati határozata 

települési főépítész alkalmazásáról 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tatai Róbert Tamás főépítész 
alkalmazását 2018. december 31. napjával megszünteti. 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Kun Tímea településtervezőt alkalmazza állandó 
települési főépítészi munkakörben 2019. január 1. napjától, határozatlan időre, bruttó 
25.000,- Ft/konzultáció, valamint beérkezett kérelem díjért a csatolt árajánlatban 
foglalt feltételekkel. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megbízásiszerződés aláírására.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

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

 
 

9.)  Javaslat Gagarin utcai ingatlanok belterületbe vonására – a polgármester 
előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a kérelemben szereplő ingatlanok jelenlegi 
formában csak mezőgazdasági célra használhatók, a belterületbe vonást követően 
építési teleknek használhatók. Ennek azonban komoly költségei vannak, így nem 
javasolja, hogy azokat az önkormányzat vállalja. Támogatja a belterületbe vonást, ha 
a tulajdonosok a költségeket az eljárásban megelőlegezi. 
 
Halász Attila képviselő: 
A kérelemben foglalt ingatlanok helyéről és nagyságáról érdeklődött. 
 
Marics József polgármester: 
A Gagarin utca végén találhatók, annak folytatásában, méretük alapján építési telkek 
lehetnek. A szerződésbe belefoglaltuk a feltételeket, azok aláírása után indulhat meg 
az eljárás.  
Kérte a határozati javaslatok elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2018. (XI.27.) önkormányzati határozata 

a Bakonykúti, 07/2., 07/3.hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlan tulajdonosok 
kérelme alapján - tekintettel a település szerkezeti terv, szabályozási terv és helyi 
építési szabályzatban foglaltakra - úgy dönt, hogy kezdeményezi az alábbi 
bakonykúti ingatlanok belterületbe vonását azzal, hogy a kérelmező a belterületbe 
vonással járó valamennyi költség megfizetését vállalja. 
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Hrsz.: 07/2.      
Művelési ága: kert 
Tulajdonos: Rácz Gábor és Rácz Gáborné 1221 Budapest XXII. ker., Leányka u. 3. 
fszt. 1. 
Hrsz.: 07/3.      
Művelési ága: a) kert, b) szántó 
Tulajdonos: Rácz Gábor és Rácz Gáborné 1221 Budapest XXII. ker., Leányka u. 3. 
fszt. 1. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Finanszírozási szerződés 
aláírására, a földhivatali eljárás lefolytatására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2018. (XI.27.) önkormányzati határozata 

a Bakonykúti, 07/5.hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlan tulajdonosok 
kérelme alapján - tekintettel a település szerkezeti terv, szabályozási terv és helyi 
építési szabályzatban foglaltakra - úgy dönt, hogy kezdeményezi az alábbi 
bakonykúti ingatlan belterületbe vonását azzal, hogy a kérelmező a belterületbe 
vonással járó valamennyi költség megfizetését vállalja. 
 
Hrsz.:  07/5.      
Művelési ága:  fásított terület 
Tulajdonos: Klemencsics Gábor és KlemencsicsnéSóhajda Violetta 8046 Bakonykúti, 
Gagarin utca 23. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Finanszírozási szerződés 
aláírására, a földhivatali eljárás lefolytatására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

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

 
 
10.) A hó-eltakarításra benyújtott árajánlatok elbírálása – a polgármester 

előterjesztésében 
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Marics József polgármester: 
Emlékeztetett arra, hogy eddig mindig a Bakony Mg. Kft-vel volt megállapodás a hó 
eltakarítására, az Agrofauna Bt. végezte a síkosság mentesítést, de utóbbi mostantól 
rendelkezésre állási díjat is kér. 
 
Javasolja, hogy mindkét vállalkozóval kössünk szerződést, így nagyobb a 
mozgásterünk. A Bakony Mg Kft. nem kér rendelkezésre állási díjat, de nem vállal 
síkosság-mentesítést. Vannak olyan szakaszok pl. a Petőfi utcában vagy a 
temetőben ahol a kézi munkaerős megoldás is szükséges, ezt csak az Agrofauna Bt 
vállalja.  Közelsége miatt viszont a Bakony Mg. Kft.  nyújt nagyobb biztonságot. Kérte 
a javaslat elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2018. (XI.27.) önkormányzati határozata 

a hó-eltakarításra benyújtott árajánlat elfogadásáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta hó tolásra és só 
szórásra benyújtott árajánlatokat és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Isztiméri Bakony 

Mezőgazdasági Kft. ajánlatát elfogadja az alábbi feltételekkel: 
- John Deere erőgépre szerelt tolólap vagy hóeke: 15.000,- Ft/óra + ÁFA 
- Manitou rakodógép: 12.300,- Ft/óra + ÁFA. 

 
2. Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Agrofauna Bt. (8052 

Fehárvárcsurgó, Ifjúság u. 8)  ajánlatát elfogadja az alábbi feltételekkel: 
- gépi hó tolás – só szórás  10.500,- Ft/óra/gép + áfa 
- kézi hó eltakarítás  2.500,- Ft/óra/fő + áfa. 
A készenléti díj összege: 50.000,- Ft/hó + áfa. 
Az útszóró sót Vállalkozó 95,- Ft/ kg + áfa áron biztosítja. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hó-eltolásra a vállalkozási 
szerződéseket kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

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

 
 

11.)  Javaslat művelődésszervező alkalmazására – a polgármester 
előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Nem új keletű dologról van szó, mivel májusban az EMMI már felszólította az 
önkormányzatot, hogy könyvtárost kell alkalmazni, szeptemberben pedig a Nemzeti 
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Művelődési Intézet tájékoztatott a közművelődési szakember alkalmazásának 
követelményéről. Úgy gondolja, hogy a település méretet figyelembe véve napi 2 
órás munkaidőben dolgozó alkalmazása elfogadható, ezt 2019. január 1-től javasolja.  
A képzett szakember rendelkezésre áll, a feladatot vállalja. Igaz, hogy a közösségi 
tér csak jövő májusban készül el, de már az idei évben is szervezi a programokat.  
A foglalkoztatás – a közalkalmazotti bér figyelembe vételével – Munka 
Törvénykönyve szerint történik, határozatlan idejű kinevezéssel.  
 
Kérte, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2018. (XI.27.) önkormányzati határozata 

a művelődésszervező-könyvtáros munkakör betöltésére  
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
művelődésszervező-könyvtáros munkakör betöltésére vonatkozó előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Imola 8046 
Bakonykúti, Forrás u. 9. sz. alatti lakost nevezi ki határozatlan időre, 
művelődésszervező-könyvtáros munkakörbe 2019. január 1. napjától, napi 2 órás 
munkaidőben bruttó 55.000,- Ft/hó díjazásért.         
                        
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alkalmazási iratok elkészítéséről 
és a Magyar Államkincstárba történő megküldéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 

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

 
 

12.)  A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, 
főbb eseményekről, intézkedésekről - a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Kiemelte a beszámolóból az ingyenes wifi kiépítését, igénybe vételének lehetőségét. 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2018. (XI.27.) önkormányzati határozata 
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a polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

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

 
 

13.)  Egyebek  
 
 

a) Mikulás ünnepség megrendezése 
 
Marics József polgármester: 
Az elmúlt évben nagy sikere volt a Szabad Színház előadásának, az idén is ők 
jönnének. A 14 éven aluli gyermekek 1.500,- Ft értékű csomagban részesülnének. A 
résztvevőknek regisztrálniuk kell, hogy biztosan legyen elegendő csomag.  
Kérte a képviselők szavazatát az ügyben. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2018. (XI.27.) önkormányzati határozata 

Mikulás ünnepség megrendezéséről 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. 
december 7-én Mikulás ünnepséget rendez a gyermekek részére. Az ünnepség 
várható költségei – Szabad Színház előadása 80.000,- Ft értékben, valamint a 14 
éven aluli gyermekek ajándékcsomagja 1.500,- Ft/fő, összesen várhatóan 30 fővel 
számolva 45.000,- Ft értékben – a 2018. évi költségvetésben biztosítottak. 
 
Határidő: 2018. december 8. 
Felelős: polgármester 
 

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

 
b) Karácsonyi rendezvény 

 
Marics József polgármester: 
Emlékeztetett arra, hogy az idei évben lesz a 20. karácsonyi ünnepség, ami 
korábban Nyugdíjas karácsony volt, az épület velük zsúfolásig megtelt. Ma már csak 
17 fő 70 éven felüli lakosunk van, így az egész falu karácsonya lesz. A szociális 
juttatások terhére történik az idősek részére a csomag biztosítása 5.000,- Ft/fő 
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összegben. A műsort a 3Falu Banda szolgáltatja, és vendéglátás is lesz az előző 
évekhez hasonlóan.  
 
Kérte a képviselők támogatását a rendezvény megvalósításához. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2018. (XI.27.) önkormányzati határozata 

Karácsonyi rendezvényről 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. 
december 15-én Karácsonyi ünnepséget rendez. Az ünnepség várható költségei - a 
vendéglátás 50.000,- Ft értékben, műsor 100.000,- Ft értékben, továbbá 
ajándékcsomagok a 17 fő 70 év feletti lakos részére 5.000,- Ft/fő, összesen 85.000,- 
Ft értékben – a 2018. évi költségvetésben biztosítottak. 
 
Határidő: 2018. december 16. 
Felelős: polgármester 
 

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

 
c) Közbeszerzési rendelet hatályon kívül helyezése 

 
Kovács Edit jegyző: 
Elmondta, hogy a mellékelt törvényességi javaslat alapján a közbeszerzési rendelet 
hatályon kívül helyezése szükséges. A rendelet alkotására felhatalmazó jogszabályt 
időközben hatályon kívül helyezték, ezért törvényi felhatalmazás hiányában a helyi 
rendelet jogszabálysértő. Kérte a javaslat és rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Marics József polgármester: 
Az elmondottak alapján szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadásáról, a rendelet 
hatályon kívül helyezésére vonatkozó javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2018. (XI.27.) önkormányzati határozata 

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/026933-1/2018. sz. javaslatának 
megtárgyalásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/026933-1/2018. sz. javaslatát a helyben központosított 
közbeszerzési eljárásokról szóló 6/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezésére vonatkozóan, és az abban foglaltakkal egyetért.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 6/2016. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 

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

 
 
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 


