
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én 
megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)    
                    
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
  Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 
  Horváth István           képviselő 

Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 
Hajdú Csaba              képviselő 

 
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. 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 
95/2015. (XII.15.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 25-i nyilvános ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

 
N A P I R E N D: 

 
1. Javaslat az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására– 

a jegyző előterjesztésében 
 

2. Az önkormányzat 2016. évi munkatervének elfogadása – polgármester 
előterjesztésében 
 

3. A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok 
meghatározása – a polgármester előterjesztésében 
 

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

5. Egyebek 
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Napirendek tárgyalása 
 
1) Javaslat az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására – a 

jegyző előterjesztésében 
 
Kovács Edit: 
Tájékoztatta a testületet, hogy a belső ellenőr kért javaslatokat a 2016. évben vizsgálandó 
területekre, és – tekintettel a vagyonnyilvántartással kapcsolatban felmerült észrevételekre – 
a leltározás, selejtezés, vagyongazdálkodás vizsgálata lenne a jövő évi ellenőrzés célja. 
Iszkaszentgyörgyön sor kerül a szabályzatok vizsgálatára is, amelyek hatálya szintén kiterjed 
Bakonykútira is. 
 
Marics József polgármester:  
Elmondta, hogy olyan területek kerültek az ellenőrzési tervbe, amelyekben hosszú időre 
visszanyúló pontatlanságok és hiányosságok tapasztalhatók. Javasolta a belső ellenőrzési 
terv elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2015. (XII.15.) önkormányzati határozata 

az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervének jóváhagyásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi belső 
ellenőrzési ütemtervét jóváhagyja a csatolt előterjesztés szerinti formában. 
 
Az ellenőrzés tárgya: Leltározás, selejtezés, vagyongazdálkodás vizsgálata. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: jegyző 
 
 
2) Az önkormányzat 2016. évi munkatervének elfogadása – polgármester  

előterjesztésében 
 
Marics József polgármester:  
Elmondta, hogy azokat a feladatokat tervezték be, amelyeket kötelező tárgyalni. Ezen túl, 
még várhatóan számos napirendet fel kell majd venni. Vannak olyan önkormányzati 
rendeletek, amelyeket célszerű lenne felülvizsgálni, ezeket a hivatal leterheltségének 
figyelembe vételével javasolja az év folyamán napirendre tűzni.   
      
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2015. (XII.15.) önkormányzati határozata 

az önkormányzat 2016. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. évi munkaterve 
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Január: 
 
Önálló ülés: 
1./ Beszámoló a polgármester 2015. évi munkájáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
– a polgármester előterjesztésében 
 
 Február: 
 
Együttes ülés: 
1./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésére – a 
jegyző előterjesztésében 
 
Önálló ülés: 
1./Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésére – a polgármester előterjesztésében 
 
Március: 
 
Önálló ülés: 
1./  Tájékoztatás az egészségügyi ellátás, a háziorvosi  és védőnői ellátás helyzetéről – a 
feladatot ellátók előterjesztésében 
 
Április: 
 
Együttes ülés: 
 1./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
végrehajtásáról – a jegyző előterjesztésében 
 
2./ Beszámoló az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről – a jegyző 
előterjesztésében 
 
Önálló ülés: 
1./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 
elfogadására- a polgármester előterjesztésében 
 
2./Beszámoló a 2015. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről – a jegyző 
előterjesztésében 
 
3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról – a jegyző 
előterjesztésében 
 
Május: 
 
Önálló ülés: 
1./ A Székesfehérvári Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről – 
a rendőrkapitány előterjesztésében 
 
Június: 
 
Önálló ülés: 
1./Tájékoztató a polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátásáról- a polgármester 
előterjesztésében 
 
2./ Beszámoló a társulásokról, az egyes társulások működéséről – a polgármester 
előterjesztésében 
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Szeptember: 
 
Együttes ülés: 
1./ Beszámoló az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi első félévi 
gazdálkodásáról – a jegyző előterjesztésében 
 
Önálló ülés: 
1./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi első félévi gazdálkodásáról – a polgármester 
előterjesztésében 
 
2./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2017. évi 
fordulójához való csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében 
 
 
Október: 
 
Önálló ülés: 
1./ Beszámoló az Önkormányzat 2016.évi háromnegyed éves gazdálkodásáról – a 
polgármester előterjesztésében 
 
 
November: 
 
Együttes ülés: 
1./ Beszámoló az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi háromnegyed 
éves gazdálkodásáról – a jegyző előterjesztésében 
 
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 helyi adók felülvizsgálatára – a polgármester előterjesztésében 
 
3./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok 
elbírálására– a polgármester előterjesztésében 
 
 
Közmeghallgatás 
 
 
December: 
 
1./ Javaslat az önkormányzat képviselő-testülete 2017. évi munkatervére – a polgármester 
előterjesztésében 
 
2./ Javaslat a teljesítménykövetelményekkel összefüggő célok meghatározására 
 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: polgármester 
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3) A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok 

meghatározása – a polgármester előterjesztésében 
 
 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy megítélése szerint a hivatal dolgozóinak hozzáállásával nincs gond, kedvező 
változásokat tapasztalt. Fontos, hogy a lakosság is ezt tapasztalja. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a teljesítményértékelés az illetményeltérítés alapja, 2003. 
óta pedig az életpályamodell bevezetéséhez is kapcsolódna, de ez egyelőre elmarad. A 
leglényegesebbnek ő is azt tartja, hogy a hivatali munkatársak az ügyfelek és a képviselő-
testületek megelégedésére végezzék a munkájukat. Ennek az alapja a kiemelt célok 
meghatározása. 
 
Marics József polgármester: 
Kérte a képviselőket, hogy a teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célokat az 
előterjesztés szerint fogadják el. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2015. (XII.15.) önkormányzati határozata 

az önkormányzat 2016. évi kiemelt céljainak elfogadásáról 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kttv. 130. §-a alapján eljárva – az 
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal állományában lévő köztisztviselők 2016. 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. Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal honlapján hiteles, naprakész 

információk megjelentetése.  
 

4. 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.  

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

 
6. Az önkormányzatiság anyagi hátterének erősítése és ehhez a bevételnövelés 

lehetőségeinek kihasználása, az önkormányzati alapfeladat-ellátás költségtakarékos, 
biztonságos működtetésének igénye mellett a különböző forrásokból igényelhető 
működési és fejlesztési célú, kiemelten az Európai Uniós támogatások 
megpályázása, illetve a pályázatok színvonalas előkészítése, az elnyert támogatások 
szabályszerű felhasználásának és elszámolásának elősegítése. 
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7. A helyi önkormányzat működőképességének folyamatos fenntartása, ennek 
érdekében a szigorú szükséglet szintjén az ésszerű takarékos gazdálkodás 
követelményeinek betartása, a jóváhagyott költségvetésnek megfelelő hatékony 
pénzfelhasználás biztosítása. 
 

8. Az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálkodás megvalósítása. 
 

9. Az önkormányzat éves költségvetésének tervszerinti végrehajtása, a 2016. évi 
költségvetési javaslat, gazdasági program és költségvetés tervezetének 
megalapozott és körültekintő összeállítása. 
 

10.  A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 
 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: jegyző 
 
4) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb 

eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében 
 

Marics József polgármester: 
Kiegészítette az írásban kiküldött beszámolót azzal, hogy örül annak, hogy közel egy éves 
megbeszélések után a Magyar Telekom elvégez a településen egy olyan fejlesztést, 
amelynek eredményeként a Forrás utca valamennyi lakója részére elérhető lesz a 
szélessávú internet.  
Ezzel szemben felháborodását fejezte ki azért, hogy valakik a sportpálya melletti erdős 
területre, - amely magántulajdon - műanyag zsákokban hulladékot helyeztek ki. Különösen 
azért tartja elfogadhatatlannak ezt a magatartást, mivel a lakosság részére a heti 
hulladékszállítás mellett biztosított a házhoz menő szelektív gyűjtés is és évi egy alkalommal 
3 m3 térítésmentes lomtalanítás, amelyet igen kevesen vesznek igénybe. Elmondta, hogy a 
lakosság joggal várja el az önkormányzattól, hogy a település környezetét és tisztaságát 
megóvják, de ezt szabályokkal nem lehet megvalósítani, ehhez a lakosság összefogására is 
szükség van. Ebben kérte a képviselők segítségét. 
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Felajánlotta a segítségét a szemét összegyűjtésében. 
 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy az adventi időszakban nem szeretne ilyen jellegű közösségi munkát 
szervezni, ezért hétközben más módon megoldja a problémát.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2015. (XII.15.) önkormányzati határozata 
a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tájékoztatót 
elfogadta. 
 
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 


