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JEGYZİKÖNYV
Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. június 26-án
16.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.
Jelen vannak:
Marics Józsefné
Deák Dezsı Zoltán
Bódis Gyula
Andrásy Ferencné
Kaufman Jenıné

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı

Távol maradt: Ács Zoltán

képviselı

Tanácskozási joggal:
Parajdi Cecília

aljegyzı

Marics Józsefné polgármester
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselı-testület ülése
határozatképes, mivel a hat megválasztott képviselıbıl öt fı jelen van. Ezt követıen
az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendekre.
A képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag, határozathozatal nélkül - a
következı napirendi pontokat elfogadta.
Napirendi pontok:
1./ Javaslat Bakonykuti Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
módosítására
2./ Javaslat az
módosítására

Iszkaszentgyörgyi

Általános

Iskola

Alapító

Okiratának

3./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának
módosítására
4./ Javaslat az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására
vonatkozóan
5./ Egyebek, bejelentések

-------
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Napirendek tárgyalása

1./ Javaslat Bakonykuti Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
módosítására- ( mely írásban csatolva)

Marics Józsefné polgármester
A napirendhez kapcsolódóan elmondta, hogy a körjegyzıség megalakulásával
számos többletfeladat hárul az iszkaszentgyörgyi hivatalra, ezek között szerepel a
Bakonykuti ingatlanvagyon-kataszter naprakész vezetésével felvetıdött probléma is.
Ennek megoldását pénzügyi tanácsadó bevonásával oldja meg a hivatal, amelynek
költségéhez 50 %-ban a Bakonykuti Községi Önkormányzat is részt kell hogy
vállaljon.
A DRV Zrt. szakembereinek tájékoztatása szerint a településen mőködtetett
ivóvízszivattyú meghibásodásodott, annak felújítása szükséges, ezért a javaslatban
szereplı pénzösszeg átcsoportosítását kezdeményezi a képviselı-testület felé.
A javaslat ügyében a képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – a
következı rendeletet alkotta.

Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
10/2008.(VI.27.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló
7/2008(IV.09) B.Önk.számú rendelettel módosított 1/2008(II.16) rendelete
„R”módosítására
/ a Rendelet a jegyzıkönyvhöz mellékelve/

---------------2./a Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Alapító Okiratának TEÁOR
változás miatti módosítására-, ( amely írásban csatolva)

Parajdi Cecília aljegyzı
Elmondta, hogy jogszabályváltozás miatt az alapító okiratban szereplı szakágazati
rend, illetve TEÁOR számok és ehhez kapcsolódóan az intézmény alapító okiratának
módosítása szükséges.
Az elıterjesztésrıl a képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – a
következı határozatot hozta.
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Bakonykuti községi Önkormányzat Képviselı-testületének
42/2008. (VI.26.) B. Önk. sz. Határozata

Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Iszkaszentgyörgyi
Általános Iskola Alapító Okirata - 8./ az intézmény alaptevékenységét rögzítı
pontjának - a következık szerinti módosításával egyetért:

8.

Az intézmény alaptevékenysége:
Szakágazati rend: alapfokú oktatás
(alapfokú mővészeti oktatás kivételével)
Megnevezés

85201-0
Szakfeladat száma

8.1.

Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás

80121-4

8.2.

Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő
általános iskolai nevelése, oktatása

80122-5

Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás

80511-3

8.3.

(szorgalmi idıben)

8.4.

Diáksport

92403-6

8.5.

Iskolai intézményi közétkezés

55232-3

8.6.

Munkahelyi vendéglátás

55241-1

8.7.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

75192-2

8.8.

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı
tevékenységek

75195-2

Felelıs: Marics Józsefné polgármester
Határidı: 2008. július 15.
-----------2./b Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Alapító Okiratának tanulólétszám meghatározására vonatkozó- módosítására-, (amely a
jegyzıkönyvhöz írásban csatolva)
Parajdi Cecília aljegyzı
Tájékoztatásul elmondta, hogy az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola hatályos Alapító
Okirata szerint az intézménybe felvehetı tanulólétszám jelenleg 200 fı. A következı
években várható beiratkozásokat figyelembe véve célszerő az intézmény alapító
okiratát 160 fıben meghatározni. Továbbá ezt indokolja az intézmény kihasználtsági
mutatójának valós adatokhoz történı közelítése is, ami a pályázatok elbírálásánál
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fontos szempont. Figyelemmel az intézményi társulásra a Bakonykuti és a Mohai
Községi Önkormányzatnak is meg kell hoznia az ezzel kapcsolatos döntését.
A javaslat ügyében a képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – a
következı határozatot hozta.
Bakonykuti községi Önkormányzat Képviselı-testületének
43/2008. (VI.26.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az iszkaszentgyörgyi
általános iskolai tanulólétszám alakulását a polgármester tájékoztatása alapján
tudomásul vette.
Egyetért a 2008-2009-es tanévtıl kezdıdıen az Iszkaszentgyörgy-MohaBakonykuti Közoktatási Intézményi Társulás fenntartásában mőködı
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola alapító okirat módosításával, miszerint az
5./ pontban foglalt intézményegységbe felvehetı legmagasabb tanulólétszám –
jelenlegi 200 fıs létszáma – 160 fıben kerüljön meghatározásra az alapító
okirat módosításhoz az 1993. évi LXXIX. Tv. 102. § (3) bekezdésében elıírt
egyeztetések, vélemény kikéréseket követıen.
A Képviselı-testület a határozat 2./ pontjában foglalt egyeztetések, vélemények
ismeretében – a Ko. Tv. 102. § (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel –
2008. augusztusi ülésén dönt az általános iskolai alapító okirat módosításáról.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
Határidı: 2008. augusztus 31.
--------------3./a Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának
TEÁOR változás miatti-módosítására -, ( mely írásban csatolva)
Parajdi Cecília aljegyzı
Elmondta, hogy ugyanazon jogszabályváltozás miatt szükséges az alapító okiratban
szereplı szakágazati rend, illetve TEÁOR számok módosítása.

A javaslat ügyében a képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – a
következı határozatot hozta.
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Bakonykuti községi Önkormányzat Képviselı-testületének
44/2008. (VI.26.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Iszkaszentgyörgyi
Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata - 8./ az intézmény alaptevékenységét
rögzítı pontjának - a következık szerinti módosításával egyetért:
Szakágazati rend: Óvodai nevelés

85102-0

Megnevezés

Szakfeladat száma

8.1.

Óvodai nevelés

80111-5

8.2.

Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése

80112-6

8.3.

Óvodai intézményi közétkeztetés

55231-2

8.4.

Munkahelyi vendéglátás

55241-1

8.5.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

75192-2

8.6.

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı
tevékenységek

75195-2

Felelıs: Marics Józsefné polgármester
Határidı: 2008. július 15.
-------------3./b Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának
- konyhai kapacitás bıvítése miatti – módosítására -, ( amely írásban csatolva)
Parajdi Cecília aljegyzı
Az iszkaszentgyörgyi óvodában folyamatban lévı felújítás keretében az óvodai
konyha felújítására is sor kerül. A munkák befejeztével az új mőködési engedély
igénylése során a lehetséges kapacitás és a helyben jelentkezı igények alapján
célszerő megállapítani a konyha kapacitását és biztosítani a vendégétkezés
lehetıségét, amihez az alapító okirat módosítása szükséges, a megfelelı
egyeztetéseket követıen.
Az elıterjesztésrıl a képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – a
következı határozatot hozta.
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Bakonykuti községi Önkormányzat Képviselı-testületének
45/2008. (VI.26.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Iszkaszentgyörgyi
Óvoda konyhájának mőködését és a kapacitáskihasználtság bıvítésének
lehetıségeit a polgármester tájékoztatása alapján tudomásul vette.
A Képviselı-testület egyetért – a 2008-2009-es tanévtıl kezdıdıen – az
Iszkaszentgyörgy-Bakonykuti Közoktatási Intézményi Társulás fenntartásában
mőködı Iszkaszentgyörgyi Óvoda alapító okiratának azon módosításával:
miszerint az 5./ pontban foglalt Az intézmény tevékenységi körébe tartozó
tevékenységek közé „az egyéb vendéglátás” tevékenység felvételre kerüljön az
alapító okirat módosításhoz az 1993. évi LXXXIX. Tv. 102. § (3) bekezdésében
elıírt egyeztetések, vélemény kikéréseket követıen.
A Képviselı-testület a határozat 2./ pontjában foglalt egyeztetések, vélemények
ismeretében – a Ko. Tv. 102. § (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a
2008. augusztusi ülésén dönt a Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának
módosításáról.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
Határidı: 2008. augusztus 31.
----------4./ Javaslat az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására ( írásos
elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Marics Józsefné polgármester:
Kiegészítésül elmondta, hogy a képviselı-testület elızı ülésén kapott tájékoztatást a
Jobb Otthon Alapítvány feladatellátásáról. A tapasztalatokat átgondolva kért a
Székesfehérvári Kistérségi fenntartásban mőködı Családsegítı Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott feladatokról egy ismertetést. Javasolta a
képviselı-testületnek, hogy a fennálló szerzıdés felmondásával és a
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulással kötendı megállapodás
elıkészítésével értsen egyet.
A javaslatról a képviselı-testület - 5 igen szavazattal, egyhangúlag – a következı
határozatot hozta:
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Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
46/2008. (VI.26.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
1. a Móri Többcélú Kistérségi Társulás és a „Jobb Otthon” Szociális és
Egészségügyi Ellátásért Alapítvány közötti – „a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. Sztv. 57. § (1) bekezdésében
meghatározott

- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- nappali ellátás
továbbá a Gyermekek védelmérıl szóló és a Gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. Tv. 39-40 §-ai szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
biztosítására vonatkozó – ellátási szerzıdést 2008. december 31. napjával
felmondja.
2. A Képviselı-testület egyúttal nyilatkozik, hogy az 1. pontban foglalt
feladatok – 2009. január 1. napjától történı – ellátására a Székesfehérvári
Többcélú Kistérségi Társulással szándékozik megállapodást kötni.
3.

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy

- a Móri Többcélú Kistérségi Társulással és
- a „Jobb Otthon” Alapítvánnyal a megállapodások felbontása,
- a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulásnál az új feladat ellátási
megállapodás elıkészítése ügyében járjon el.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
Határidı: 2008. december 31.
--------5./ Egyebek
a./ a Benedek és Társa Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.-vel kötött
megállapodás felmondása
Marics Józsefné polgármester
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Benedek és Társa Kft vezetıjével történt
egyeztetés szerint a Bakonykuti ingatlanvagyon-kataszter karbantartásával
kapcsolatos feladatokat 2008. január 1-tıl kezdıdıen az IszkaszentgyörgyBakonykuti Körjegyzıség látja el, ezért a korábban e témában kötött szerzıdést
felmondja.
A képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – a következı határozatot
hozta.
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Bakonykuti községi Önkormányzat Képviselı-testületének
47/2008. (VI.26.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykuti Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért az
önkormányzat tulajdonában lévı vagyontárgyak ingatlanvagyon-kataszteri
adatbázisának karbantartására és jogszabályban elıírt statisztika elkészítésére
a Polgármesteri Hivatal, valamint a Benedek és Társa Könyvvizsgáló és
Szolgáltató Kft-vel határozatlan idıre kötött megállapodás felmondásával.
Felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerzıdés felmondása ügyében a
Benedek és Társa Kft felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
Határidı: 2008. június 30.
---------------

b./Elıterjesztés a Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodásának módosítására – mely a jegyzıkönyvhöz
csatolva van.
Az elıterjesztés ügyében a képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag- az
alábbi döntést hozta:

Bakonykuti községi Önkormányzat Képviselı-testületének
48/2008. (VI.26.) B. Önk. sz. Határozata

Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
XI/3.pontja alapján egyetért azzal, hogy Szápár Község Önkormányzata, és
Tolnanémedi
Község
Önkormányzata
a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozzon.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
Határidı: 2008. július 15.
-----------c./ Elıterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodásának módosítására – mely csatolva.
A képviselı-testület az elıterjesztés kapcsán 5 igen szavazattal, egyhangúlag- a
következı döntést hozta:
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Bakonykuti községi Önkormányzat Képviselı-testületének
49/2008. (VI.26.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2006. szeptember 19. napján
kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
1.) A megállapodás V/1. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
a)
A Társulás induló vagyonát a Tagok által fizetett vagyoni hozzájárulás képezi.
Az alapító vagyon az érintett tagi települések lakosainak száma alapján 10,- Ft/fı,
melynek összesített összegét a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza.
A tagok éves mőködési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak,
melyet a 2007. évtıl kezdve szintén lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen
szerzıdés aláírásával egyidejőleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a mőködési
költség összegének meghatározása folyamán mindenkor az 1. számú melléklet
szerinti, a Magyar Államkincstár által nyilvántartott elızı évi adatok alapján
meghatározott lakosságszám-arányt tekintik mérvadónak.
A tagok a hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához kapcsolódóan
lakosságszám arányos fejlesztési hozzájárulás megfizetését is elhatározhatják.
Az adott évre vonatkozó mőködési költség összegérıl és annak a lakosságszám
arányhoz igazodó megoszlásáról valamint a fejlesztési hozzájárulás összegérıl a
Társulási Tanács határoz, a tárgyévet megelızı év november 30. napjáig. A
mőködési és a fejlesztési hozzájárulásnak igazodnia kell a - Tagok részérıl felvállalt európai uniós KA pályázat elıírásának feltételeihez. A mőködési és fejlesztési
költség kidolgozása a Társulási Tanács feladata.
Amennyiben a Társulás mőködési és fejlesztési költségei elıreláthatóan
meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a
Társulási Tanács a mőködési és a fejlesztési hozzájárulás mértékének emelését
határozhatja el a társult önkormányzatok képviselı-testületeinek jóváhagyásával. Az
egyes Tagok mőködési és fejlesztési hozzájárulásának pontos mértékét a Társulási
Tanács külön határozatban rögzíti.
Tagok az önkormányzatok által vállalt alapítói vagyon összegét a Társulás
megalakulásától számított 60 napon belül, a mőködési és fejlesztési hozzájárulás
összegét minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás bankszámlájára
befizetni.
Tagok a Társulás mőködési és fejlesztési költségeihez szükséges évi hozzájárulás
összegét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.
b)
Belföldi és nemzetközi támogatások
A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai
támogatások, mely támogatási összeget - Tagok megállapodása és a vonatkozó
elıírások alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni.
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c)

Egyéb bevételek
1. a Társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági
tevékenységbıl származó bevételek
2. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai
3. egyéb pályázati bevételek.

A Társulás bevételeit és kiadásait a székhely szerinti önkormányzat számlavezetı
pénzintézeténél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács
elnöke köteles a költségvetés állásáról félévente tájékoztatást adni a Társulási
Tanácsnak.
d) A tagi önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén:
- A Társulás Tanácsának elnöke a mőködési hozzájárulás fizetési határidejének
lejártát követıen írásban felszólítja az érintett önkormányzatot fizetési
kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétıl számított 15 napon belüli
teljesítésére. A fizetési határidı eredménytelen lejáratát követıen a Társulás
Tanácsának elnöke azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult.
- A Társulás székhely önkormányzata – Polgárdi Város Önkormányzata- a fejlesztési
hozzájárulás fizetési határidejét követı 15. naptól azonnali beszedési megbízás
benyújtására jogosult.
Ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt fejlesztési
hozzájárulás fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely
önkormányzat kijelölésérıl dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi
székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást nyújtson be.
A székhely önkormányzat az azonnali beszedési megbízás alapján beérkezett
pénzösszeget 1 munkanapon belül köteles átutalni a Társulás elkülönített
bankszámlájára.
e, A Társulás jogszabályszerő költségvetési mőködésének ellenırzését költségvetési
felügyeleti szerve végzi (ld. IX. fejezet). Ezen túlmenıen a Társulás szakmai
ellenırzés céljára erre szakosodott ellenırt is igénybe vehet.

f, A Társulás a Tagok által alapításkor átadott vagyonnal nem
rendelkezik. A Társulás mőködés során keletkezett saját vagyona és
annak szaporulata a Társulást illeti meg.
A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló
helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat
a társult önkormányzatok közös vagyona és arra a Polgári Törvénykönyv
közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, figyelemmel az
Ötv. 80. § (5) bekezdésben foglalt rendelkezésekre.
A Társulás megszőnése, felmondás vagy kizárás esetén Tagok egymással a
megszőnéskori, felmondáskori vagy kizáráskori állapot szerint a KA jogszabályok és
az egymás közötti kötelezettségvállalásaik alapján elszámolni kötelesek.
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A Társulásba bevitt vagyontárgy társulás tagja részére történı kiadását négy évre el
lehet halasztani, ha annak természetben történı kiadása veszélyeztetné a jogi
személyiséggel rendelkezı társulás kötelezı feladatának ellátását. Ebben az
esetben a társulás kivált tagját - a jogi személyiséggel rendelkezı Társulással kötött
szerzıdés alapján - használati díj illeti meg.
2.) A megállapodás VI. Díjpolitika fejezetének második bekezdése a következık
szerint módosul:
Tekintettel arra, hogy jelen szerzıdés keretein belül díjmegállapítási hatáskör átadás
nem történik, Tagok a fenti, közösen kidolgozandó elvek alapján, az egységes
díjkalkulációból kiindulva kötelesek saját hatáskörükben, önkormányzati rendelet
formában, a rendszer fenntartható mőködését biztosító közszolgáltatási díj
megállapítására.”
3.) A megállapodás XI/2. pont elsı bekezdésének utolsó mondata hatályát
veszti.

4.) A megállapodás XI/3. pontjának második bekezdése a következı
rendelkezéssel egészül ki:
Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer
létrehozása, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi
elıfeltételeinek biztosítása céljából jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó
új tagnak vállalnia kell a hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati
és engedélyezési dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk készítésének
kezdı évétıl, azaz 2006. évtıl számítottan, az éves mőködési hozzájárulás
összegének visszamenılegesen történı megfizetését.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
Határidı:2008. július 15.
-------d./ Játszótéri pályázatra szóló megbízás - amely a jegyzıkönyvhöz csatolva van.

Marics Józsefné polgármester
Tájékoztatást adott arról, hogy az Info-Datax Kft. ajánlatával kereste meg arra
vonatkozóan, hogy játszótér szabványosítással kapcsolatos forrásszerzési és a
szabványosítás lebonyolításával összefüggı feladatokat vállalná. Az ajánlattevı
részére díjat nem kell fizetni sikertelen pályázat esetén, sikeres pályázat esetén
pedig a díjazás az elnyert pénzösszegbıl fedezhetı.

A képviselı-testület a megbízásról 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következık
szerint határozott:
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Bakonykuti községi Önkormányzat Képviselı-testületének
50/2008. (VI.26.) B. Önk. sz. Határozata

Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza az Info-Datax
Kft-t játszótér szabványosítással kapcsolatos forrásszerzési és a
szabványosítás lebonyolításával összefüggı feladatok ellátásával, a csatolt
megbízási szerzıdésben foglalt feltételek szerint. A Képviselı-testület
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírására.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
Határidı: azonnal
--------

e./ Javaslat a TÖOSZ tagdíj pályázati önrészként történı biztosítására- a
javaslat a jegyzıkönyvhöz csatolva.
A képviselı-testület az elıterjesztést 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta és a
következı határozatot hozta:

Bakonykuti községi Önkormányzat Képviselı-testületének
51/2008. (VI.26.) B. Önk. sz. Határozata

Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége Tagjaként a 2008. évi tagdíj
figyelembevételével a 2009 és 2010-re esedékes rendes tagdíjat (a két évre)
összesen, azaz 4.880,- Forint összeget a TÖOSZ EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok pályázati kiírása 4. kiemelt terület „A helyi és regionális,
valamint központi hatóságok / önkormányzatok kompetenciájának és
adminisztratív kapacitásának növelése beleértve információ-technológiai
eszközök használatát” címő célterületére, „Önkormányzati kapacitás-építési
program
norvég
tapasztalatok
alapján
2009-2010”
címő
projekt
költségvetésének önrészéhez biztosítja. A fizetés ütemezése a tagdíj-fizetéssel
azonos módos történik.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
Határidı: azonnal
--------f./Javaslat a Leader csoport tagjainak tagdíj megállapítására
Marics Józsefné polgármester
Elmondta, hogy a Leader csoport bejegyzéséhez szükséges saját vagyon
meghatározásához a csoport tagjai elviekben egyetértettek azzal, hogy a tagok
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lakosságarányosan 10,- /fı, évente pedig 1.000,- tagdíjat fizessenek. Ehhez kérte a
képviselı-testület egyetértését.
A képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – a következı határozatot
hozta.
Bakonykuti községi Önkormányzat Képviselı-testületének
52/2008. (VI.26.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykuti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal,
hogy a Leader csoport tagjainak tagdíjaként 1.000,- Ft/év, továbbá
lakosságszám arányában 10,- Ft/fı tagdíj kerüljön meghatározásra.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
Határidı: azonnal
-----------

A napirendek megtárgyalását követıen egyéb hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester az ülést bezárta.

K. m. f.

Marics Józsefné
polgármester

Parajdi Cecília
aljegyzı

