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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 
30-án 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 

 
Távol maradt: 
  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 4 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. Az „Egyebek” napirenden belül lenne a Jegyző Asszonynak egy 
előterjesztése, amely szóban kerül ismertetésre. 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 
14/2016. (III. 30.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 30-i nyilvános 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
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Napirend:  
 
1) Tájékoztatás az egészségügyi ellátás, a háziorvosi, fogorvosi és védőnői 

ellátás helyzetéről – a feladatot ellátók előterjesztésében 
 

2) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő vízi közmű vagyon 
vagyonértékelésének elfogadására és vagyon-nyilvántartási szolgáltatás 
igénybevételére  – a polgármester előterjesztésében 
 

3) Javaslat a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (VP-6-
7.4.1.1.-16) pályázat előkészítésére és benyújtására – a polgármester 
előterjesztésében  
 

4) Rendeletalkotási kötelezettségek – a jegyző előterjesztésében 
 

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

6) Egyebek 
 
 

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

Napirendek tárgyalása 
 
 
1) Tájékoztatás az egészségügyi ellátás, a háziorvosi, fogorvosi és védőnői 

ellátás helyzetéről – a feladatot ellátók előterjesztésében 
 
Marics József polgármester: 
Elmondja, hogy a fogorvos és a védőnő jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt 
nem tudnak részt venni az ülésen, Dr. Kisari Eszter háziorvos pedig betegsége miatt 
van távol. Véleménye szerint az orvosi, ill. a védőnői beszámoló nem tartalmazott 
kérést, problémát és a lakosság részéről sem érkezett olyan vélemény, amelyre 
intézkedni kellene, így a beszámolók elfogadását javasolja. Megállapítja, hogy az 
egészségügyi alapellátás Bakonykútiban megfelelően biztosított.  
Kéri a képviselőket, amennyiben elfogadják a háziorvosi beszámolót, 
kézfelemeléssel jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2016. (III. 30.) önkormányzati határozata 

a háziorvosi beszámoló elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat 2015. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 
--------------------------------------------- 
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Marics József polgármester: 
Szavazásra teszi fel a védőnő és a fogorvos beszámolóját. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2016. (III. 30.) önkormányzati határozata 

a védőnői beszámoló elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 

----------------------------------------- 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2016. (III. 30.) önkormányzati határozata 

a fogorvosi beszámoló elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi ellátás 2015. évi 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 

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

2) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő vízi közmű vagyon 
vagyonértékelésének elfogadására és vagyon-nyilvántartási szolgáltatás 
igénybevételére  – a polgármester előterjesztésében 

 
 
Marics József polgármester: 
Tájékoztatást ad arról, hogy a vízi közmű törvény előírja, hogy minden tulajdonosnak 
kötelező a tulajdonában lévő vízi közmű vagyon vagyonértékelését elvégeztetni. A 
tavalyi évben erre Bakonykúti a költségvetésben elkülönített fél millió forintot. Az ÁPV 
Rt. hozzájárult ahhoz, hogy a DRV Zrt. egy közbeszerzés keretében az összes 
üzemeltetésében lévő vízi közmű vagyon értékelését elvégezhesse és ő fizesse. 
Bakonykúti vízi közmű vagyonát 23 millió forintban állapítja meg. Véleménye szerint 
részletes és korrekt információt kaptak a DRV Zrt-től, javasolja elfogadásra, 
amennyiben a képviselők egyetértenek ezzel.    
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2016. (III. 30.) önkormányzati határozata 

a DRV Zrt. által készített vagyonértékelés elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő vízi 
közművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített 
vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. Bakonykúti 
Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a vízi közművek 
vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből 
közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése 
értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A 
vagyonértékelés szerinti vagyonérték 23.432.883,- Ft. Az Önkormányzat 
tulajdonában lévő vízi közmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal 
elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben 
rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő 
megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével 
valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított 
vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve 
egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési 
érték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra. 
  
Felelős: Marics József polgármester  
Határidő: 2016. március 31. 
 

----------------------------------------------- 
 
Marics József polgármester: 
Elmondja, hogy ebben a témában még egy döntésre szükség van, egy 
szándéknyilatkozatot kell elfogadni arról, hogy az önkormányzat a jövőben igénybe 
veszi a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vízi közmű vagyonra vonatkozó vagyon-
nyilvántartás vezetésére vonatkozó szolgáltatását.  
 
Kovács Edit jegyző: 
Megjegyzi, hogy ezért a szolgáltatásért majd fizetni kell az önkormányzatnak. Az 
összegről még nincs tudomása, de jelenleg csak a szolgáltatás elfogadásának 
szándékáról kell dönteni. 
 
Marics József polgármester: 
Megkéri a képviselőket, amennyiben egyetértenek az előzetes szándéknyilatkozat 
elfogadását szavazatukkal jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2016. (III. 30.) önkormányzati határozata 
előzetes szándéknyilatkozat elfogadásáról  
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az 
önkormányzat előreláthatólag igénybe kívánja venni a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. vízi közmű vagyonra vonatkozó vagyon-nyilvántartás vezetésére vonatkozó 
szolgáltatását.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

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

 
3) Javaslat a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (VP-6-
7.4.1.1.-16) pályázat előkészítésére és benyújtására – a polgármester 
előterjesztésében  

 
Marics József polgármester: 
Elmondja, hogy a volt kocsma épületének többfunkciós közösségi térré történő 
átépítésére vonatkozó tervek elkészítésére az előző képviselő-testületi ülésen 
pályázat megbízást adtak a Klaszbau Kft.-nek. Most ismertté vált, hogy a pályázat  
április 11-től adható be. A tervek és a költségvetés a beadáshoz április 11-re 
várhatóan rendelkezésre fognak állni. A pályázható összeg maximuma 30 millió 
forint. Véleménye szerint az önkormányzat maximum bruttó 20 millió forint összegig 
tud kötelezettséget vállalni, mivel a pályázathoz 25% önrészt kell biztosítani. Az 
önrészre 5 millió forint van elkülönítve a 2016. évi költségvetésünk tartalékaként.  Az 
Albensis Kft. csak a TOP.-os pályázatok esetében végzi a pályázatírást és a 
projektmenedzselést, ezért a pályázatírásra javasolja a Vimro Kft.-t megbízni. Most 
egyelőre csak a pályázat előkészítésének elindításáról kell dönteni, a költségek 
ismeretében javasolja a döntést a pályázat benyújtásáról. Erre rendkívüli ülést kell 
majd összehívni.  
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Megkérdezi, nem fenyeget-e az a veszély, ha nem az Albensis Kft. írja a 
pályázatunkat, visszautasításban lesz részünk? 
 
Marics József polgármester: 
Válaszában elmondja, hogy emiatt nem, hiszen az Albensis Kft. kizárólag a TOP.-os 
pályázatokat vállalja. A vidékfejlesztési programokban ők nem vesznek részt, de a 
jelenlegi pályázatíró cég kiválasztása előtt erről egyeztetett az Albensis 
ügyvezetőjével.  
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Felteszi a kérdést, hogy mi a tényleges szükséglet, amelyet meg kell valósítani és 
ennek előreláthatóan mennyi lesz a végösszege. A berendezés megvásárlása részét 
alkotja-e a pályázatnak. 
 
Marics József polgármester: 
Az előzetes felmérések szerint Kaszti Tamás azt nyilatkozta, hogy az épület 
felújítása, egyterűvé tétele minimálisan 5 millió forint körül várható. Pontosabb 
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összeget később tud mondani. A berendezésre költhető összeg 3 millió forint. 
Kikötés, hogy közösségi internetelérést is kell biztosítani, ezért informatikai 
eszközöket is kell vásárolni. 
  
Hajdú Csaba képviselő: 
Lesz-e mód arra, hogy a képviselők a Kaszti Tamás által készített költségvetést 
áttekinthessék és megvitassák? Szükség lenne arra, hogy látni lehessen az elkészült 
terveket is, hiszen nem mindegy az épület funkcionális használhatósága és külső 
megjelenése. 
 
Marics József polgármester: 
Legközelebb április 1-jén tud Kaszti Tamással ez ügyben találkozni. A pályázat 
beadásáig az építési engedélyt is be kell adni, és a szükséges igazolásokat, 
térképmásolatot beszerezni. 
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Kéri a polgármestert, amennyiben rendelkezésére áll a pályázat költségvetése, 
értesítse a képviselőket, hogy véleményezni tudják. 
 
Marics József polgármester: 
Megígéri, hogy amint megkapja a terveket, továbbküldi minden képviselőnek. 
Felhívja Kaszti Tamást telefonon az időpont egyeztetése miatt, e szerint április 1-jén 
9 órakor találkoznak a tervek megbeszélésére, javasolja a képviselőknek, hogy ezen 
vegyenek részt. Megkérdezi jegyzőasszonyt, az építési engedélyhez kell-e az 
önkormányzatnak illetéket fizetni. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Az építési engedély benyújtásához nem kell, csak bizonyos szakhatósági 
hozzájárulásokhoz. 
 
Marics József polgármester: 
Elmondja, hogy a pályázatíróval átnézték a pályázati feltételeket, elbírálása 
pontrendszer alapján történik, amennyiben konzorcium keretében valósul meg a 
beruházás az plusz pontokat jelent. Emiatt szerencsés lenne, ha az Otthonunk 
Bakonykúti Egyesületet bevonhatnák a pályázatba, ezért ezt ő kezdeményezte, de 
még nem kapott választ.  
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Közbeveti, hogy egyesületi tagként hozza az elnök asszony válaszát, mely szerint 
várja az együttműködési szerződést. 
 
Marics József polgármester: 
Megköszöni az információt és megígéri, hogy szól a pályázatírónak, aki majd 
elkészíti a megállapodást. Megkérdezi, van-e a pályázattal kapcsolatban további 
kérdés. 
 
Horváth István: 
A pályázatíró megbízásával kapcsolatosan teszi fel a kérdést, hogy a megbízási díj 
minden esetben kifizetendő-e. 
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Marics József polgármester: 
Válasza szerint csak nyertes pályázat esetében fizetendő a megbízási díj. A 
szerződés szerint az elnyert támogatási összeg 5%-a fizetendő megbízási díjként. 
 
Horváth István: 
Kéri a polgármestert, a pályázatkészítési ajánlat 6. pontjának pontosítására a 
kifizetésre vonatkozóan. 
 
Marics József polgármester: 
Ígéretet tesz erre, megkéri a képviselőket, amennyiben más kifogás nincs és a 
pályázatkészítési ajánlatot elfogadják, kézfelemeléssel jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2016. (III. 30.) önkormányzati határozata 

pályázatkészítési ajánlat elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VIMRO Pályázatíró és 
Tanácsadó Kft. (2800 Tatabánya, Banyi János u. 48.) pályázatkészítési ajánlatát – a 
csatolt előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az ajánlathoz csatolt megbízási szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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

 
 

4) Rendeletalkotási kötelezettségek – a jegyző előterjesztésében 
 
 
Marics József polgármester: 
Átadja a szót a rendeletalkotási kötelezettségek ismertetésére jegyző asszonynak. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Elmondja, hogy a Kormányhivatal a tavalyi év végén kiadott egy tájékoztatót, 
amelyben leírja, melyek azok a rendeletek, amelyekkel az önkormányzatoknak 
rendelkezni kell. Bakonykúti rendelettárát áttekintve arra a megállapításra jutott, hogy 
hiányzik néhány rendelet. Ezek pótlását az előterjesztésben megismerhették a 
képviselők. A köztisztviselői illetménykiegészítésről a 2015. évben olyan információ 
volt elérhető, hogy elegendő a székhely településnek meghozni az erre vonatkozó 
rendeletet. Ezt követően egy jegyzői értekezlet alkalmával került ismertetésre, hogy a 
társult önkormányzatoknak is meg kell alkotni az erre vonatkozó rendeletet. A 
kiadások készpénzben történő teljesítése arra vonatkozik, melyek azok a tételek, 
amelyek a házipénztárból teljesíthetők, és milyen mértékben. A közös hivatal 
esetében a pénzügyes kollégákkal konzultálva a maximum 100 ezer forint összeget 
tartják életszerűnek. A gyakorlat inkább a banki átutalás. A kötelező adatkezelési 
szabályzatról csak annyit kíván megjegyezni, hogy erre adatvédelmi szabályzat van, 
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a rendelet az ebben foglaltakat erősíti meg. Az előbbihez hasonlóan az 
önkormányzat közbeszerzési szabályzata írja elő a követelményeket, így nem tart 
szükségesnek helyben központosított közbeszerzési szabályokat megállapítani. 
Ezzel a négy rendelettel az önkormányzat a rendeletalkotási kötelezettségének 
eleget tesz. 
 
Marics József polgármester: 
Kéri, hogy a rendeleteket elfogadását, amennyiben azzal egyetértenek a képviselők, 
egyenként szavazzák meg. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 
 

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

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 
 

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

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete 

a kötelező adatkezelés szabályairól 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 
 

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

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

6/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete 
a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 

 
 

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

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

 
Marics József polgármester: 
Az előzőleg kiküldött polgármesteri beszámolóhoz kívánja hozzátenni, hogy előző 
napi bejelentés szerint találtak egy II. világháborús tüzérségi lövedéket a temető 
mellett a szántáson. Jelezték a rendőrség felé, a területet megjelölték, de az 
elszállítására 30 napos határidőt adott a tűzszerész ügyelet. A dolomitbánya kapcsán 
kívánja megjegyezni, hogy részt vett Guttamásiban egy lakossági fórumon, ahol a 
lakosok elutasították a bányamegnyitás lehetőségét. A székesfehérvári 
közmeghallgatáson szintén egyhangú volt az ellenkezés. Megkérdezi, van-e kérdés, 
vagy hozzászólás a polgármesteri beszámolóval kapcsolatban.  
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kéri a képviselőket, amennyiben 
egyetértenek a beszámoló tartalmával, kézfelemeléssel jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2016. (III. 30.) önkormányzati határozata 
a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót 
elfogadta.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

 
 

6) Egyebek 
 

Marics József polgármester: 
Elmondja, hogy az Agrofauna Bt-vel végezteti az önkormányzat évek óta a fűnyírási, 
általános karbantartási munkákat a településen. Az árajánlatuk korrekt, az eddigi 
években a munkájukkal meg volt elégedve.  
 
Horváth István képviselő: 
Megemlíti a közterületen levő fák elhanyagolt állapotát. 
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Marics József polgármester: 
Válaszában elmondja, hogy egy közfoglalkoztatott alkalmazására kapott lehetőséget 
a falu. A közterületi fák gondozásában ő is feladatot kap, de a nagyobb részét a 
munkának az Agrofauna Bt. munkatársai fogják elvégezni, mivel ők rendelkeznek 
megfelelő eszközökkel. 
 
Horváth István képviselő: 
Megkérdezi, az árajánlatban szereplő „külön megállapodás” fogalma mit takar. 
 
Marics József polgármester: 
Tisztázza, hogy a „külön megállapodás” az előre nem látható, sürgősséggel 
elvégzendő feladatokat jelenti. 
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Kéri a polgármestert, kérjen ajánlatot a gyümölcsfák lemosó permetezésére és 
megmetszésére. 
 
Marics József polgármester: 
Megígéri, hogy ezt megteszi és kéri, amennyiben az árajánlatokat elfogadják, 
szavazatukkal jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2016. (III. 30.) önkormányzati határozata 

az Agrofauna Bt. fűnyírási árajánlatának elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Agrofauna Bt. (8052 
Fehérvárcsurgó, Ifjúság u. 8.) fűnyírásra vonatkozó árajánlatát a csatolt előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadta. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

------------------------------------------------- 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2016. (III. 30.) önkormányzati határozata 

az Agrofauna Bt. általános karbantartási árajánlatának elfogadásáról 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Agrofauna Bt. (8052 
Fehérvárcsurgó, Ifjúság u. 8.) általános karbantartásra vonatkozó árajánlatát a 
csatolt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
Marics József polgármester: 
Kéri a jegyző asszonyt, ismertesse a következő előterjesztést. 
 
Kovács Edit Jegyző: 
Ismerteti, hogy a Közbeszerzési Törvény rendelkezése előírja, hogy az 
ajánlatkérőnek legkésőbb március 31-ig közbeszerzési tervet kell készíteni. Ez a 
rendelkezés az önkormányzatokat is érinti. A költségvetést össze kell hangolni a 
közbeszerzési tervvel. Mivel a költségvetésben szereplő beszerzések nem érik el a 
közbeszerzési összeghatárokat, így a közbeszerzési terv nullás. 
 
Marics József polgármester: 
Kéri, amennyiben elfogadják a közbeszerzési tervet, szavazatukkal jelezzék.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2016. (III. 30.) önkormányzati határozata 

az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
Bakonykúti Község Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervét a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 

A 23/2016. (III. 30.) HATÁROZAT MELLÉKLETE 
 

2016. évi közbeszerzési terv 
 

Tervezett 
közbeszerzés 

elnevezése, tárgya 

Közbeszerzé
s 

(becsült) 
értéke Ft 
(Nettó)  

A közbeszerzés pénzügyi forrásai (Ft) Köz-
beszer-

zés 
megkez-
désének 
tervezett 

idő-
pontja 

 
A tervezett 

eljárás 
típusa 

Költség-
vetési 
támo-
gatás 

Saját 
forrás 

Eu. 
támogatás 

Egyéb 
forrás 

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

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

 


