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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 
20-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)    
                    
Jelen vannak:  

Marics József   polgármester 
  Horváth István   alpolgármester 

Hajdú Csaba              képviselő 
Halász Attila    képviselő 
Kaufmann Jenő Antalné      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 
3/2019. (II.20.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. 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 
3) Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésére – a polgármester 

előterjesztésében 
4) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb 

intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében 
5) Egyebek 
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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 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2019. (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: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

---------------------------------------- 
 
2) Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról – a polgármester 

előterjesztésében 
 

Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy a költségvetés elfogadása előtt is voltak fizetési kötelezettségeink. 
Úgy szól a törvény, hogy a polgármesternek a költségvetés elfogadása előtt ezekről 
a kiadásokról be kell számolni. Azon kívül, hogy az üzemeltetési költségeket 
kifizettük, egy eszköz beszerzés történt meg, egy laptopot vettünk a 
művelődésszervezőnek, amely a munkájához elengedhetetlenül szükséges. Ez a 
laptop beszerzés a közösségi ház pályázatában szerepel. Kérte a beszámoló 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2019. (II.20.) önkormányzati határozata 

az átmeneti gazdálkodásról 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
beszámolóját Bakonykúti Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról, 
2019.01.01-től 2019.02.12-ig szólóan. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a beszedett bevételek és a teljesített 
kiadások a 2019. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

3) Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésére – a polgármester 
előterjesztésében 
 

Marics József polgármester:  
Mindenekelőtt megköszönte a jegyző asszony és a pénzügyes kolléganők munkáját, 
hiszen látta, hogy mennyi munka van e mögött. Elmondta, hogy ez a költségvetés 
biztosítja a stabil működéshez és településüzemeltetéshez a forrásokat. Ha 
összehasonlítjuk a tavalyival, 6 millió forinttal kevesebb az idei költségvetésünk. Ez 
abból adódik, hogy tavaly 18 millió forint pénz maradvány volt, az idén csak 10 millió 
forint, mivel az elmúlt évi fejlesztéseinket a maradványból finanszíroztuk. A kiadási 
oldalon beterveztük az egy millió forintos kamatmentes kölcsön törlesztését a megyei 
pénzügyi alapnak. Ebben a költségvetési évben ki lesz fizetve, így tehát, amikor 
átadjuk az új testületnek a munkát, akkor kölcsön és tartozás nélkül tudjuk átadni. A 
folyamatos működésre biztosított a fedezet, de fejlesztést csak pályázat útján lehet 
megvalósítani. Már az idei évben is jelennek meg pályázati lehetőségek, a Magyar 
Falvak Program keretén belül, az összes olyan dologra, amire szükségünk lehet. 
Most februárban kerül kiírásra pályázat az orvosi rendelő felújításra 30 millió forint 
értékben, ennek előkészítésére a védőnővel és a háziorvossal is beszélt már. Régóta 
terveztük a polgármesteri hivatal nyílászáró cseréjét, de lehet pályázni járdaépítésre, 
temető fejlesztésre, falubuszra, a művelődés szervező munkabérére is.  A közösségi 
tér kialakítására 10 millió forintot rá tudunk költeni, de ez a befejezéshez kevés, 
mindenképpen szükség van arra, hogy a kifizetési kérelmünkre reagáljanak, illetve az 
előleget utalják. Ez a költségvetés kb. 80 %-os készültségig tudja biztosítani a 
közösségi ház felújítását. Megkérdezte a jegyzőt, hogy szeretné-e az elhangzottakat 
kiegészíteni. 
  
Kovács Edit jegyző:  
Úgy gondolja, hogy elég részletes anyagot sikerült kiküldeni. Jövő héten lesz egy 
együttes ülés, ahol a Közös Hivatal költségvetését tárgyalják a testületek, ami egy 
folyamatban lévő pályázat miatt mind a bevételi, mind a kiadási oldalon változhat. A 
bevételi oldalon a saját bevételek, az állami támogatások a közösségi térre tervezett 
fejlesztési összeggel, illetve a maradvány összege szerepel. Személyi kiadásoknál 
szerepel a polgármester és alpolgármester tiszteletdíja, illetve a 
községgazdálkodáson a 4 órás takarító bére, új tételként pedig a művelődésszervező 
illetménye. A közművelődési feladaton az 1.800.000 Ft állami támogatást el kell 
költeni, ebből kötelezően 10 %-ot a könyvvásárlásra kell fordítani. Terveztünk már 
rezsiköltséget is, illetve a beruházásnál a könyvtári pályázaton kívül a bútorokra 
tettünk be összeget. A finanszírozási kiadásoknál a társulási hozzájárulások és az 
óvodai hozzájárulás szerepel. Mivel magas a gyereklétszám, az egy főre jutó költség 
alacsonyabb most, mint az elmúlt esztendőben volt. 
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Marics József polgármester:  
A bérekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy a hivatalsegéd bére ugyanannyi, mint 
korábban, azonban ő nem tudta elvállalni a temetőnél a feladatellátást, mivel nem 
helyi lakos, hanem Iszkaszentgyörgyről jár át. Ezért a temetőnél alkalmi 
munkavállalóként foglalkoztatunk egy főt 1.000 Ft-os járulék befizetése és 6.000 Ft-
os alkalmi munkabér fizetése mellett. Átadta a szót a képviselőknek. 
 
Horváth István alpolgármester: 
Kérdése, hogy a HÉSZ 2. részletének fedezete melyik bevételi tételnél található? 
Feltétlenül el kell-e ezt készíteni? 
 
Marics József polgármester:  
Erre külön jogcímen nem kapunk támogatást, mint például a TAK elkészítése során, 
így a bevételek között ez nem található, a saját bevételünk terhére tudjuk fizetni 
ennek a költségét. Érvényes szerződéssel rendelkezünk a munkára, már el is készült 
az előzetes anyag, amit a képviselők is megkaptak. Egyelőre a befejezéssel várunk, 
így tudjuk csúsztatni a kifizetést. 
 
Horváth István alpolgármester: 
A beruházás miatt aggódik, ezért keresi a lehetőséget, hogy hol tudunk spórolni a 
kiadásokkal. A maradvánnyal kapcsolatban érdeklődik, hogy abban szerepel-e a 
2018. évben kifizetett előleg összege? 
 
Marics József polgármester:  
A szerződés aláírásakor kapott a kivitelező 3.000.000,- Ft előleget, és már érkezett 
egy számla a tetőre is, amiből 650 e Ft az előlegbe beszámításra került.  
 
Kovács Edit jegyző: 
A beruházásra 2018. évben kifizetett tételek a beszámolóban lesznek majd láthatók, 
az idei költségvetésben a tervezett kiadások szerepelnek. Így a kivitelezésre 
tervezett eredeti kiadás, a szerződés szerinti többletköltségek, valamint az 
eszközbeszerzés tervezett összege, kiegészítve a könyvtári bútorok beszerzésével.  
 
Horváth István alpolgármester: 
Véleménye szerint a legrosszabb forgatókönyvre kell felkészülni, hiszen a pályázatot 
meg kell valósítani akkor is, ha nem érkezik meg időben a támogatás.  
 
Marics József polgármester:  
Úgy gondolja, hogy a funkció szerinti működést meg lehet kezdeni az összes eszköz  
beszerzése nélkül is, például a jelenleg meglévő bútorjaink átcsoportosításával.  
Elképzelhető az is, hogy az irányító hatóság késedelme miatt a befejezési határidőt 
is ki lehet majd tolni.  
 
Halász Attila képviselő: 
A költségvetés kapcsán felvetette egy tájépítész felkérését a falu arculatának, 
összképének megtervezésére, ez a pályázatok megvalósításában is segíthetne. 
Kérdése, hogy van-e erre szándék a testület részéről. Már tavaly is felvetette ezt a 
javaslatot, akkor azt a választ kapta, hogy a költségvetés tervezésénél térjen rá 
vissza.  
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Marics József polgármester:  
Jelenleg van folyamatban a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata, ennek keretében 
dönt a lakosság, illetve a testület arról, hogy milyen legyen Bakonykúti. Miután ez 
elkészül, utána jöhet egy tájépítész, aki kidolgozza a részleteket. Az idei 
költségvetésben erre a feladatra van a 2.400 e Ft betervezve, ennél többet most nem 
tudunk vállalni. 
 
Halász Attila képviselő: 
Nem tudja elképzelni, hogy a lakosság döntsön ebben a kérdésben, hiszen 
egyetértés soha nem lesz, és a szakmai hozzáértés is hiányzik. Konkrét választ vár a 
testület részéről, hogy támogatják-e az elképzelést, vagy sem. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Ismertette a Helyi Építési Szabályzat felépítését, melyben meghatározásra kerülnek 
az egyes terület-felhasználási kategóriák, tartalmazza, hogy hol lesznek pl. a 
zöldterületek. Ezt követően lehet ajánlatot kérni tájépítészektől, kiválasztani a 
megfelelő tervezőt, aki ki fogja dolgozni a HÉSZ alapul vételével a zöldfelületi 
terveket. Lakossági fórumot kötelező tartani, de a véleményeket nem lehet teljes 
egészében figyelembe venni, hiszen az elsők a szakmai szempontok. 
Szakhatóságok vesznek részt az egyeztetési folyamatban, akik különböző 
előírásokat tesznek.  
 
Halász Attila képviselő: 
Így már érthető számára és elfogadja a választ. 
 
Horváth István képviselő: 
A legnagyobb problémát abban látja, hogy a közösségi ház pályázatának 
finanszírozást nem fogjuk tudni biztosítani ilyen lassú kifizetési idők esetén.  
 
 
Marics József polgármester:  
A konzorciumi partner változása nem került jóváhagyásra, ezért nem tudunk 
továbblépni. A szükséges hiánypótlásokat időben teljesítettük, de az irányító 
hatóságnál is változás történt és megállt a folyamat. Bízik benne, hogy az Irányító 
Hatóság részéről időben megszületik a döntés. 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a rendelet elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 

---------------------------------------- 
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4) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb 

intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester:  
A közösségi házzal kapcsolatos kérdéseket az előző napirendnél átbeszéltük. A 
szerveződő társadalmi munkával kapcsolatban fontosnak tartja ismét tisztázni, hogy 
abban az önkormányzat nem vesz részt, nekünk megkötött vállalkozói szerződésünk 
van.  
A könyvtárral kapcsolatban elmondta, hogy a felajánlásokat a jövőben nem tudjuk 
elfogadni. A Vörösmarty Könyvtár munkatársaival együttműködve fogjuk a kapott 
könyveket feldolgozni és selejtezni azokat, amelyeket nem célszerű leltárban tartani.  
Ismertette a hivatalsegéd helyettesítésével kapcsolatos átmeneti megoldást, 
miszerint helyben nem találtunk munkaerőt, Iszkaszentgyörgyről jár át a helyettesítő. 
 
Halász Attila képviselő: 
Javasolta, hogy a vállalkozásokhoz hasonlóan, bértámogatással történjen 
munkanélküli foglalkoztatása, melyhez a munkaügyi központ támogatást nyújt. 
 
Marics József polgármester:  
Tájékoztatott arról, hogy az önkormányzatoknál a közfoglalkoztatás formájában 
működne a támogatás, az a gond, hogy nem találunk embert a feladatra. 
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Kérdése, hogy a közösségi tér beruházása mennyiben fogja érinteni a játszótér 
területét, és kérte a játszótér takarítását is. Kérte továbbá, hogy a közösségi ház 
bontási munkáira meghirdetett társadalmi munkával kapcsolatban legyen egyértelmű 
kommunikáció a lakosság felé.  
 
Marics József polgármester:  
A munkaterület átadása jegyzőkönyvben megtörtént a vállalkozó felé, amelyben 
külön rögzítve lett a játszótér biztonságának kérdése, azt a kivitelező el fogja keríteni, 
a takarításra vonatkozóan ígéretet tett. A társadalmi munka szervezésével 
kapcsolatban elmondta, hogy a vállalkozó ígéretet tett az ismételt, pontosított 
tájékoztatásra, amelyet legkésőbb pénteken ki fog küldeni a lakosságnak a képviselő 
testület véleményével együtt.   
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2019. (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. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

---------------------------------------- 
 
5) Egyebek 

 
a)  Turisztikai együttműködési ajánlat 
 

Marics József polgármester: 
A Bakony térség egységes turisztikai koncepciójának kialakításával kapcsolatban 
kereste meg Bakonybél és Zirc polgármestere. Úgy látja, hogy a területen működő 
helyi vállalkozásoknak ez jó lehetőséget jelent a programba való bekapcsolódásra, 
támogatja a kezdeményezést. Kérte a képviselők szavazatát az ügyben. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2019. (II.20.) önkormányzati határozata 

turisztikai együttműködési ajánlat elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bakonybél  
Község Önkormányzata és Zirc Város Önkormányzata kezdeményezését a „Bakony” 
turisztikai márka létrehozására, az egységes megjelenésre, közös turisztikai 
projektek megvalósítására vonatkozóan, és azzal egyetért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 
együttműködési szándékát a kezdeményezők felé jelezze.  
 
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 

 
 




