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NAPIREND ELŐTTI ESEMÉNY
Marics József polgármester:
Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket,az ülést megnyitotta. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, tekintettel arra, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből
4 fő az ülésen jelen van. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 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 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2022. (II.24.) határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február24-iülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség ellenőrzéséről – az Ügyrendi
Bizottság elnökének előterjesztésében
2) Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség megállapítására – a polgármester előterjesztésében
3) Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról – a polgármester
előterjesztésében
4) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi
költségvetésére – a jegyző előterjesztésében

5) Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésére – a polgármester
előterjesztésében
6) Javaslat rendeletek hatályon kívül helyezésére – a polgármester
előterjesztésében
7) Javaslat a helyi választási bizottság tagja és póttagja megválasztására – a
jegyző előterjesztésében
8) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében
9) Egyebek
---------------------------------------

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség ellenőrzéséről – az
Ügyrendi Bizottság elnökének előterjesztésében
Varga Sándor képviselő:
Tájékoztatta a testületet arról, hogy az Ügyrendi Bizottság megvizsgálta a
vagyonnyilatkozatok leadását, és megállapította, hogy ezen kötelezettségének
minden képviselő határidőben eleget tett.
Marics József polgármester:
Szavazásra bocsátotta a vagyonnyilatkozat-tételi
vonatkozó határozati javaslatot.

kötelezettség

teljesítésére

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2022. (II.24.) határozata
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek ellenőrzéséről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tettek
a saját és hozzátartozói vagyonnyilatkozat határidőben történő leadásával.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
---------------------------------------

2) Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség megállapítására – a polgármester előterjesztésében
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Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a költségvetés elfogadása előtt meg kell állapítani az
önkormányzatnak a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan saját bevételeit és
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét. Az
önkormányzatnak ilyen ügylete nincs, kérte a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2022. (II.24.) határozata
az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség megállapításáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában, illetve a 2011. CXCIV. törvény 45. § (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját
bevételeinek 2023-2025. évekre várható saját bevételeit az alábbiak szerint
állapítja meg:
Sor
szám

Saját bevételek megnevezése

2023. év

2024. év

2025. év

Helyi adóból és a települési adóból
2.300.000
2.350.000 2.400.000
1.
származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jog értékesítéséből és
2.
hasznosításából származó bevétel
3.
Díjak, pótlékok, bírságok
50.000
50.000
50.000
Tárgyi eszközök, immateriális jószág
4.
értékesítéséből származó bevétel
5.
Részvények, részesedések
Kötelezettségvállalással kapcsolatos
6.
megtérülés
Vállalat értékesítés, privatizáció
7.
bevétel
8.
Saját bevétel összesen
2.350.000
2.400.000 2.450.000
9.
Saját bevétel 50%-a
1.175.000
1.200.000 1.225.000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható összegét a 2023-2025. évekre 0 forintban, azaz nulla
forintban állapítja meg.
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Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
-------------------------------------3) Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Mivel az önkormányzat előző év végéig nem alkotta meg a költségvetési rendeletét,
tájékoztatta a Képviselő-testületet az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról. Kérte
a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2022. (II.24.) határozata
az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
beszámolóját Bakonykúti Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról,
2022.01.01-től 2022.02.14-ig szólóan azzal, hogy a beszedett bevételek és a
teljesített kiadások a 2022. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.
Bakonykúti
Községi
Önkormányzat
2022.01.01-től
gazdálkodásának beszámolója a következő:
Pénzkészlet
Bakonykúti Községi Önkormányzat
2022.01.01-i nyitó pénzkészlet

2022.02.14-ig

tartó
Ft-ban
11.950.237

Beszedett bevételek
Bakonykúti Községi Önkormányzat
2022.01.01. és 2022.02.14. között beszedett bevételek összesen

Ft-ban

Teljesített kiadások
Bakonykúti Községi Önkormányzat
2022.01.01. és 2022.02.14. között teljesített kiadások összesen

Ft-ban

Pénzkészlet
Bakonykúti Községi Önkormányzat
2022.02.14-i záró pénzkészlet

Ft-ban

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
---------------------------------------
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2.744.973

1.809.267

12.885.943

4) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi
költségvetésére – a jegyző előterjesztésében
Kovács Edit jegyző:
Ismertette a Közös Hivatal bevételeit, melynek főösszege 44.672.760,- Ft. Saját
bevételt az esküvői költségtérítések és a társulástól átvett adminisztratív költségek
jelentenek, ezen felül az állami normatívából gazdálkodunk, önkormányzati
hozzájárulásra jelen pillanatban nincs szükség. A kiadási oldalon a bérköltség jelenti
a legnagyobb tételt, a létszámot tekintve az engedélyezett 8 fő helyett 6,75 fővel
látjuk el a feladatokat. A köztisztviselők jól képzettek, a személyi illetmény
teljesítményértékelés alapján biztosított, ellenkező esetben a bértábla alapján a
minimálbért kapnák a dolgozók. Így sem tudunk sajnos versenyképest bérezést
biztosítani. Dologi kiadások között az előző évi teljesítések alapján terveztünk,
állandó szolgáltatási kiadásként a belső ellenőrzés, az adatvédelem, az
ingatlanvagyon kataszterrel kapcsolatos feladatok ellátása, munkavédelem és az idei
évben a levéltári selejtezés költsége jelentkezik.
Marics József polgármester:
Átnézve a költségvetést megállapítható, hogy a döntő többsége a bevételeknek a
központi költségvetésből származik, melynek nagy része a munkabérekre megy el.
Teljes mértékben egyetértett a jegyző asszonnyal a dolgozók versenyképes
bérezéssel kapcsolatosan. Továbbá hozzátette, hogy a dolgozók képzettek,
segítőkészek, elégedett a hivatal munkájával.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a költségvetés elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2022. (II.24.) határozata
. az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – az
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az alábbiak
szerint elfogadja:
a) bevételi főösszege:
aa) intézményfinanszírozás

44.672.760,- Ft; melyből
42.745.640,- Ft,

ebből: állami támogatás: 42.745.640, -Ft
önkormányzati hozzájárulás:
0,- Ft

ab) működési bevétel:
b) kiadási főösszege:
ba) személyi juttatások:
bb) munkaadókat terhelő járulékok:
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:
bd) egyéb működési célú kiadások:
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1.927.120,- Ft,
44.672.760,- Ft; melyből
35.520.780,- Ft,
4.780.647,- Ft,
4.371.333,- Ft.
0,- Ft.

c) engedélyezett létszám:

8fő.

2.) A Képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria
juttatás mértékét egységesen nettó 250.000,-forint összegben határozzák meg.
3.) A képviselő-testületek megbízzák Iszkaszentgyörgy Község Polgármesterét,
hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Iszkaszentgyörgy Községi
Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
4.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Marics József polgármester
Kovács Edit jegyző
--------------------------------------5) Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésére – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a napirendhez tartozó előterjesztés kiküldésre került, kiemelte, hogy
a tartalék viszonylag kedvezően alakult, ami szabad felhasználásra maradt az
Önkormányzat részére. Ez a tartalék biztosítja azt is, ha a Magyar Falu Program
keretében beadott pályázatok nyertesek lesznek és azokkal kapcsolatban esetleges
többlet költségek merülnek fel.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve
---------------------------------------
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6) Javaslat rendeletek hatályon kívül helyezésére
előterjesztésében

– a polgármester

Marics József polgármester
Elmondta, hogy kiküldésre került a rendelet tervezete, mely tartalmazta azon
rendeleteket, melyeket hatályon kívül kell helyeztetni,a jogalkotási törvény alapján.
Kérte a tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta.
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve
---------------------------------------

7) Javaslat a helyi választási bizottság tagja és póttagja megválasztására –
a jegyző előterjesztésében
Kovács Edit jegyző:
Tájékoztatta a testületet, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 23. §-a szerint a helyi választási bizottság három – az egy
szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési
önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választásának évében, április 1. és május 31. között
választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
A Képviselő-testület Bakonykúti Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak
2019-ben a következő személyeket választotta meg:
Tagjának:

Deákné Puskás Éva Bakonykúti, Gagarin u. 8.
Kovács Sándor Bakonykúti, Petőfi u. 8.
Szaller István Richárd Bakonykúti, Szabadság u. 1.
Mézes Mária Bakonykúti, Petőfi u. 6.
Lőrincz Péter Bakonykúti, Jókai u. 8.

Póttagjának: Deák Ildikó Bakonykúti, Szabadság u. 33.
Varga Jánosné Győrffy Elza Bakonykúti, Gagarin u. 7.
Deákné Puskás Éva elnök időközben elköltözött a településről és lemondott HVB
tagságáról, Varga Jánosné Győrffy Elza pedig meghalt, helyükre szükséges tagot
illetve póttagot választani. A bizottság tagjának Késmárky Ritát, póttagjának pedig
Bubla László Gézánét javasolja. A javasolt tagokkal egyeztetett, vállalják a
megbízatást.
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Marics József polgármester
Kérte a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2022. (II.24.) önkormányzati határozata
a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonykúti Község Helyi
Választási Bizottság
Tagjának:
Késmárky Rita Bakonykúti, Gagarin u. 11.
Póttagjának:Bubla László Gézáné Bakonykúti, Ady u. 11.
sz. alatti lakosokat választja meg.
Felelős: jegyző, HVI vezető
Határidő. 2022. március 14.
--------------------------------------8) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
A beszámolóhoz kapcsolódóan kiemelte, hogy a Székesfehérvári Többcélú
Kistérségi Társulási Tanács február 15-i ülésén ismét szóba került az orvosi ügyelet
kérdése, mely a jelen formájában pénzügyileg fenntarthatatlan, ezért az
országgyűlési
választások
után,
az
esetleges
kormányzati
döntések
figyelembevételével felül kell vizsgálni a jelenleg érvényben lévő megállapodást. A
zárt ülésen döntés született továbbá az Orvosok Háza Társasházban működő orvosi
ügyelet takarítási feladatairól.
Bakonykútiban 2022. 01. 12.-én megbeszélést folytatott az Iszkaszentgyörgyi
Általános Iskola igazgatójával, aki felajánlotta, hogy az iskolakezdés előtt álló
gyermekes szülők részére tájékoztatót tart akár Bakonykútiban, akár
Iszkaszentgyörgyön az iskolában. Kérte, hogy a lehetőségről tájékoztassuk az
érintett szülőket.
A kóbor állatok befogásáról szóló jogszabály változása miatt 2022. január hónapban
új szerződést kellett kötni az ebrendészeti feladatok ellátására az Alpha-Vet Kft.-vel.
Mivel a Kormányrendelet 45 napra emelte a tartási kötelezettséget, valamint legalább
2 hetente bejárással kell felderíteni a település belterületén a kóbor állatokat, az
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ezzel kapcsolatos költségeink jelentősen növekednek, amivel a költségvetés
tervezésekor már számoltunk.
Ismertette a BM közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára levelét, melyben
tájékoztatta arról, hogy a Kormány elrendelte a 2000 lakos alatti lakosságszámú
települések szennyvíz-beruházási kérdéskörének vizsgálatát és a lefolytatott
vizsgálat eredményként javaslatot tettek Bakonykútiban a szennyvízcsatorna hálózat
kiépítésére és a regionális szennyvízelvezető rendszerre történő csatlakozásra.
Válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy az ivóvíz hálózatra történő csatlakozás
nélkül a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének nincs létjogosultsága, a két kérdést
együtt célszerű kezelni. Megítélése szerint ezen két probléma egyidejű megoldására
jó lehetőség lenne, ha ez a beruházás is része lehetne a jelenleg tervezés alatt álló,
a „Balaton térsége ivóvízellátásának modernizációja, a Balaton vízmérlegének
komplex javítása, új vízbázisra és megújuló energiaforrásokra alapozva” című
projektnek, amelynek jelenleg is célja a Balaton környéki települések mellett, többek
között Fejér megye ivóvíz bázisának bővítése is. A tervek szerint a Balatoni
települések ivóvíz ellátásának egyik forrása lenne a településünktől mintegy 2 km-re
lévő Inotai karsztkút üzembe helyezése, amely megoldást jelenthetne Bakonykúti
ivóvíz ellátására is. Kérte a Helyettes Államtitkár Urat, hogy a lehetőség szerint
szíveskedjenek a fentieket mérlegelni, és a szennyvízkezelés problémájának
megoldásával egyidejűleg segítséget nyújtani a településünk biztonságos ivóvíz
ellátásának megoldásához is.
Tájékoztatást adott a január hónapban beadott pályázatokról és lőtéren folyó
kiképzésekről, a várható mozgásokról.
Kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2022. (II.24.) önkormányzati határozata
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
--------------------------------------9.) Egyebek
a) Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítására
Marics József polgármester
9

A kiküldött előterjesztésen túl, tájékoztatásul elmondta, hogy a Közösségi ház
területének rendezése a fő feladat, a Nemzeti Vagyonról szóló törvény értelmében a
130/1 hrsz magába foglalja a Jókai utcát is, ami forgalomképtelen vagyon, a
telekhatár rendezéséhez a 130/2. hrsz-ú Többfunkciós közösségi teret is át kell
sorolni ezen vagyonelemek körébe.
Kérte a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról szóló
3/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve
--------------------------------------b) Játszótéri eszközök festésére benyújtott árajánlat elfogadása
Marics József polgármester
Elmondta, hogy a játszótéri eszközök festésére árajánlatokat kért be, a munka
elvégzésére javasolta Csizmadia Zsolt árajánlatát elfogadásra.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2022. (II.24.) önkormányzati határozata
játszótéri eszközök festésére benyújtott árajánlat elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a játszótéri eszközök
festésére vonatkozóan Csizmadia Zsolt e.v. (8000 Székesfehérvár, Gáz u. 9/c. 4/19.)
árajánlatát fogadja el 236.000,- Ft + áfa anyagdíj és nettó 660.000,- Ft (alanyi
áfamentes) munkadíj összegben.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
--------------------------------------c) Laptop beszerzésére benyújtott árajánlat elfogadása
Marics József polgármester
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Rámutatott, hogy szükségessé vált egy laptop beszerzése, melyhez 3 árajánlatot kér
be. Javasolta az NTCOM Kft árajánlatának elfogadását 276.690,- Ft + áfa értékben.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2022. (II.24.) önkormányzati határozata
laptop beszerzésére benyújtott árajánlat elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a laptop beszerzésére
benyújtott ajánlatok közül az NTCOM Kft. (8053 Bodajk, Rigós u. 64.) árajánlatát
fogadja el 276.690,- Ft + áfa összegben, az árajánlatban szereplő műszaki
tartalommal.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
--------------------------------------Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte az ülésen
való részvételt, majd az ülést bezárta.
K. m. f.

Marics József
polgármester
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