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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február
20-án megtartott nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:
Marics József
Szalmási Tamás Ferencné
Hajdú Csaba
Kaufmann Jenő Antalné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távol maradt:
Horváth István

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 4 fő testületi tag jelen
van, 1 fő igazoltan távol. 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 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.20.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 20-i nyilvános
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség ellenőrzéséről – az Ügyrendi
és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnökének előterjesztésében
2) Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról – a polgármester
előterjesztésében
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3) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetésének elfogadására – a jegyző előterjesztésében

2018.

évi

4) Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésére – a polgármester
előterjesztésében
5) Beszámoló a társulások 2017. évi munkájáról – a polgármester előterjesztésében
6) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról,
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében

főbb

7) Egyebek
---------------------------------------Napirendek tárgyalása
1) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség ellenőrzéséről – az
Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnökének előterjesztésében
Hajdú Csaba elnök:
Tájékoztatta a testületet, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének minden
képviselő eleget tett a megadott határidőig.
Marics József polgármester:
Kérte a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II.20.) önkormányzati határozata
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek ellenőrzéséről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a
polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tettek
a saját és hozzátartozói vagyonnyilatkozat határidőben történő leadásával.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
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2) Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Ismertette az átmeneti gazdálkodás adatait, melyben a béreken és a közüzemi
díjakon kívül egy temetési koszorú költsége és a szavazófülkék beszerzésének
költsége szerepel. Kérte a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (II.20.) önkormányzati határozata
az átmeneti gazdálkodásról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
beszámolóját Bakonykúti Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról,
2018.01.01-től 2018.02.09-ig szólóan.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a beszedett bevételek és a teljesített
kiadások a 2018. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetésének elfogadására – a jegyző előterjesztésében
Kovás Edit jegyző:
Tájékoztatta a képviselőket a költségvetés tervezet részleteiről. A bevételi oldalon
7,28 fő alkalmazását finanszírozza az állam, az egy főre jutó 4.580.000,- Ft nem
változott. Jelenleg 7 fővel dolgozik az apparátus, 1 fő még gyesen van. Bevételként
számoltunk még az esküvői költségtérítésekkel illetve a szociális társulástól
adminisztratív feladatok ellátására átvett összeggel. A kiadási oldalon a dologi
kiadások a korábbi évekhez hasonlóan alakulnak, a bérek esetében pedig személyi
illetményekkel számoltunk. Ennek az oka az, hogy a köztisztviselői bértábla már
minden dolgozó esetén a garantált bérminimum alatt van, így félő, hogy
elveszítenénk a jó szakembereket. Az önkormányzatok által fizetendő támogatás
hozzávetőleg megegyezik a rezsiköltséggel, melyet a hivatal térít meg az
önkormányzatoknak, így lesz egyensúlyban a költségvetés.
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy Gáll Attila polgármesterrel beszéltek a hivatal költségvetéséről és
szorgalmazzák azt, hogy a jelenlegi köztisztviselői gárdát meg tudják tartani.
Amennyiben szükséges, akkor az önkormányzatok inkább egészítsék ki a
költségvetést, hiszen a jó színvonalú munka a képviselő-testületeknek is érdeke.
Javasolta a költségvetés elfogadását.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (II.20.) önkormányzati határozata
az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – az
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
1.) A 2018. évi költségvetési évben az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati
Hivatal
a) bevételi főösszege: 36.520.884,- Ft melyből
aa) költségvetési (működési) betétel:
968.873,- Ft
ab) finanszírozási bevétel:
35.552.011,- Ft,
b) kiadási főösszege: 36.461.600,- Ft melyből
ba) személyi juttatások:
23.284.500,- Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok:
4.631.972,- Ft
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:
4.052.412,- Ft
2.000.000,- Ft.
bd) egyéb működési célú kiadások:
c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 8 fő.
A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria
juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000,- forint összegben határozza meg.
A Képviselő-testületek megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Edit jegyző

4) Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésére – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a költségvetés 46.570.904,- Ft-os főösszegében már benne van a
közösségi tér korszerűsítésére elnyert pályázati támogatás összege is. A korábbi
évekhez hasonlóan feladatfinanszírozás van, tehát nem arra költjük a pénzt, amire
akarjuk, hanem célzottan kell felhasználni a zöldterület gazdálkodásra,
közvilágításra, köztemető és közutak fenntartására, valamint a szociális és
közművelődési feladatokra kapott összegeket. Ennek megfelelően történt a
költségvetés összeállítása. A közösségi házra benyújtott pályázattal az a gond, hogy
2 évvel ezelőtti árakkal terveztünk, azóta jelentősen nőtt a minimálbér és az
anyagárak is emelkedtek. Van olyan ígéret, hogy a 75 %-os támogatási intenzitást 85
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%-ra emelik, de még nincs konkrétum. Az elmúlt évekhez hasonlóan terveztük az
óvodai és szociális ellátáshoz szükséges hozzájárulást a megállapodásokban
foglaltak szerint. A védőnővel is történt egyeztetés, a hűtők helyett kellene újakat
vásárolni, valamint egy vérnyomásmérőt beszerezni. A közfoglalkoztatás ideje
február végén lejár, ezt követően 50 ezer forintos bérrel számoltunk, 4 órás
foglalkoztatással a jelenlegi hivatalsegéd továbbfoglalkoztatására. Tartalékunk még
így is marad, tehát nyugodtan vághatunk neki az évnek. Az önkormányzatok
megszűnésével riogatnak, ezért is fontos, hogy értelmes célokra költsük el a pénzt.
Hajdú Csaba képviselő:
A helyi építési szabályzatra tervezett összeget nem látja a költségvetésben, valamint
a főépítész alkalmazásának fedezetéről érdeklődött.
Marics József polgármester:
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások cím alatt tervezett 2.362.300,- Ft +
Áfa összeg a helyi építési szabályzat fedezete, mely keretbe a főépítész alkalmazása
is belefér, hiszen nem valószínű, hogy a teljes összeg az idei évben felhasználásra
kerül.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 2018.
évi költségvetés elfogadására vonatkozó javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
A jegyzőkönyv teljes szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

5) Beszámoló a társulások
előterjesztésében

2017.

évi

munkájáról

–

a

polgármester

Marics József polgármester:
Emlékeztetett arra, hogy évközben folyamatosan tájékoztatta a testületet a
társulásokban végzett munkájáról is a polgármesteri beszámolók keretében. A
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója még a 2016. évről szól,
de ezt csak ősszel kapták meg, a 2017. évi beszámoló ezidáig nem készült el.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a
társulások munkájáról szóló beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (II.20.) önkormányzati határozata
a társulások munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
beszámolóját a társulások 2017. évi működéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

6) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Kiegészítésként elmondta, hogy a KDV Önkormányzati Hulladékgazdálkodási
Társulás ülésén elhangzottak szerint a 18 milliárd Ft pályázati támogatás
megérkezett, az áfa kifizetéséhez állami garanciát kell majd bevonni. A pénz a
szelektív hulladékgyűjtés illetőleg az újrahasznosítás fejlesztésére használható fel.
A veszélyes fák kivágása 1 kivételével megtörtént, de azt is ki fogják vágni.
Különösebb probléma a munkavégzés során nem volt, 1 váza tört össze, az okozott
kárt a vállalkozó megtérítette. A közösségi tér felújításának ütemezését meg kell
majd beszélni, mivel hamarosan mérföldkőhöz érkezünk. A konzorciumi partnerrel
továbbra is gondok vannak, mivel az egyesület vezetőjétől kellene egy nyilatkozatot
beszerezni arról, hogy nem kíván a pályázatban részt venni. Többszöri
megkeresésére magánszemélyként írt alá egy nyilatkozatot, de ez nem megfelelő.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (II.20.) 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
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7) Egyebek
a) Főépítész alkalmazására javaslat
Marics József polgármester:
Emlékeztetett arra, hogy a TAK készítése során abban egyeztek meg a környező
polgármesterekkel, hogy közösen alkalmaznak az elfogadást követően főépítészt.
Ez nem valósult meg, ezért árajánlatokat kért be 3 főépítésztől. Akúcs Levente
árajánlata nagyon magas, 65.000,- Ft/hó, ezt elfogadhatatlannak tartja. Kun Tímea
ajánlata korrekt, de úgy látja, hogy Tatai Róbert ajánlatát tartja a legkedvezőbbnek.
Teljes körű feladatellátást vállal, helyszíni jelenléttel.
Hajdú Csaba képviselő:
Támogatja Tatai Róbert ajánlatának az elfogadását, hiszen fontos a folyamatos
jelenlét a településen, és összességében ez az ajánlat a legkedvezőbb. A
településképi eljárás speciális szakismeretet igényel, nem lehet a polgármestert
magára hagyni ezekben a döntésekben.
Szalmási Tamás Ferencné képviselő:
Megemlítette, hogy a szomszédjában konténerházat tettek le a telekre, ezt az ügyet
is ki kellene vizsgáltatni a leendő főépítésszel. Támogatja Tatai Róbert alkalmazását.
Marics József polgármester:
Javaslatot tett Tatai Róbert főépítész alkalmazására a csatolt ajánlatban foglalt
feltételekkel, határozatlan időre szóló megbízási szerződéssel, melynek felmondási
ideje 30 nap. Kérte a javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (II.20.) önkormányzati határozata
Tatai Róbert Tamás főépítész alkalmazásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a főépítészi
munkakör betöltésére benyújtott ajánlatokat, és úgy dönt, hogy Tatai Róbert Tamás
(8152 Kőszárhegy, Hősök utca 48. sz.) főépítészt alkalmazza megbízási
szerződéssel, határozatlan időre bruttó 20.000,- Ft/hó díjért, továbbá alkalmanként
5.000,- Ft/óra főépítészi díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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b) Kivágott fák pótlására benyújtott árajánlat
Marics József polgármester:
Ismertette az ajánlatban foglaltakat. Tájékoztatásul elmondta, hogy a temető hátsó
része ki lett pucolva, rengeteg szemét került elő. A fák ültetése előtt ezt összeszedik,
majd fenyővel körbeültetik a területet. A vállalkozó javaslata szerint 10 db tiszafa is
kerülne a fenyők közé, mert ezek sűrűbbek és nagyobb védelmet biztosítanak.
Kaufmann Jenőné képviselő:
Felhívta a figyelmet arra, hogy az út melletti 3 akácfa közül az egyik elszáradt, ezért
balesetveszélyes, azt is ki kellene vágni.
Marics József polgármester:
Az út melletti fák kivágásához a közútkezelővel kell egyeztetni, erre ígéretet tett.
Kérte az árajánlat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (II.20.) önkormányzati határozata
kivágott fák pótlásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Agrofauna Bt. (8052
Fehérvárcsurgó, Ifjúság u. 8.) árajánlatát elfogadja a temetőben 75 db luc és
ezüstfenyő, valamint 10 db tiszafa ültetésére vonatkozóan, 40/60-as méretben
314.500,- Ft + Áfa összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést
kösse meg.
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
polgármester

Kovács Edit
jegyző
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