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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
29-én  megtartott rendkívüli nyilvános  testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye: :  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
 
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
Dr. Fülöp Gyula    képviselő  
Szalmási Tamás Ferencné képviselő 
 

 
 
Tanácskozási joggal:  
 
   
                      Parajdi Cecília                              körjegyző 
 
 
Távol maradt: 
 
  Kasza Jánosné    alpolgármester 
  Törjék György    képviselő 
 
   
 
Marics József  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van.  
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 3  igen szavazattal – egyhangúlag -  
határozathozatal nélkül - a következő napirendet  fogadta el. 
 
 
N A P I R E N D: 
 
1./ Javaslat Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek K örjegyz ősége 2011. évi 
költségvetési tervének módosítására – a körjegyző előterjesztésében 
 
2./ Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetés ének módosítására – a 
polgármester előterjesztésében 
 



 2 

3./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló  rendelet megalkotására  – a 
polgármester előterjesztésében 
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
 

1./ Javaslat Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek K örjegyz ősége 2011. évi  
költségvetési tervének módosítására – a körjegyző előterjesztésében 
 
Parajdi Cecília körjegyz ő elmondta, hogy a 2011. évi költségvetés módosítására 
2012. február 29-ig van lehetősége a Képviselő-testületnek. Rövid tájékoztatást adott 
az előirányzat változásokról. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ő hiányolta, hogy az előterjesztésben nincs 
külön feltüntetve az eredeti előirányzat, a módosított előirányzat és a teljesítés. 
Elmondta, hogy átláthatóbb lenne az anyag ezen adatok ismeretében. 
 
Parajdi Cecília körjegyz ő felvetésre válaszolva elmondta, hogy a következő ilyen 
támájú napirendnél ennek megfelelően készítik elő a javaslatot. 
 
Marics József polgármester  javasolta az előterjesztett határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag -  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
/2012. (II. 29.) B. Önk. sz. határozata 

 
Iszkaszentgyörgy – Bakonykúti Községek Körjegyzőségének 

2011. évi költségvetésének módosításáról 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete  az Iszkaszentgyörgy – 
Bakonykúti Községek Körjegyz ősége 2011. évi költségvetésének el őirányzat 
módosítását, a csatolt mellékletnek megfelel ően 
 
 

- 45.663 e Ft bevételi el őirányzattal, valamint 
- 45.663 e Ft kiadási el őirányzattal 

 
 
 
tudomásul vette és elfogadta. 
 

-------------------------------------- 
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2./ Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetés ének módosítására – a 
polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester elmondta, látható, hogy az önkormányzat bevételei 
2.876 e Ft-tal emelkedtek. Tájékoztatásul elmondta, hogy ez az emelkedés 
elsősorban az adóbevételek emelkedéséből adódik (kintlévőségek behajtása). 
Ismertette az adóbevételek teljesülését, valamint a kiadások alakulását. Elmondta, 
hogy a kiadási oldalon vannak olyan tételek, amelyek nem érték el a tervezett 
előirányzatot. Látható, hogy nem csak a bevételek növekedtek, hanem a 
kiadásainkat is visszafogtuk. Tájékoztatást adott az önkormányzat tartalékáról és a 
lekötött pénzeszközökről. 
 
Marics József polgármester  javasolta az előterjesztett rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag -  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
2/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

 
 

az önkormányzat 2011. évi költségvetésér ől szóló 1/2011. (II. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 
 

------------------------------ 
 
 
 
3./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló  rendelet megalkotására  – a 
polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy egy december hónapban elfogadott 
törvényi változás miatt szükségessé válik az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet 
módosítása. 
Elmondta ennek kapcsán, hogy az önkormányzati tulajdonú földterületek 
hasznosításáról is gondoskodniuk kell, bérleti szerződések megkötésével. 
 
Parajdi Cecília körjegyz ő elmondta, hogy az önkormányzat kötelezettsége a 
Nemzeti vagyonról szóló törvényben megfogalmazottak szerint a törvény hatályba 
lépésétől számított 60 napon belül rendeletben megjelölni azokat a tulajdonában álló 
vagyonelemeket, amelyeket az 5. § (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen 
törzsvagyonnak minősít. Bakonykúti ilyen vagyontárggyal nem rendelkezik. 
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Amennyiben új vagyontárgy kerül az önkormányzat tulajdonába, akkor a 
megszerzést követően a soron következő képviselő-testületi ülésen minősített 
többséggel kell dönteni arról, hogy a vagyontárgy hova kerüljön besorolásra. 
Egyedileg dönt a Képviselő-testület minősített többséggel az építmények, ingatlanok 
hasznosításáról két lépcsőben. Eldönti, hogy az ingatlanokat, a földterületeket 
hasznosítja  és milyen feltételekkel. A következő lépésben meghirdeti a honlapon, 
hirdetőtáblán. Amennyiben így nem sikerül a hasznosítás, abban az esetben 
valamelyik megyei napilapban hirdeti meg. 
Elmondta, hogy a Képviselő-testület bruttó 10.000.000,-Ft értékhatár feletti értékű 
vagyonát versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő 
részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával értékesíti. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag -  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
3/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

 
 

az önkormányzat vagyonáról 
 
 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 
 

-------------------------------- 
 
 
 
 
Marics József polgármester  - mivel több napirend nem volt -  megköszönte az 
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

Marics József                      Parajdi Cecília 
polgármester                körjegyző 


