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JEGYZİKÖNYV
Mely készült: Bakonykuti községi Önkormányzat Képviselı Testületének 2008.
december 15-én 11.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.
Jelen vannak:
Marics Józsefné polgármester
Ács Zoltán, Bódis Gyula, Andrásy Ferencné, Kaufman Jenıné képviselık
Távol maradt: Deák Dezsı Zoltán alpolgármester
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. Javasolta, hogy vegyék fel napirendre az élelmiszerbolt
üzemeltetés ügyét és ezzel fogadják el a meghívó szerinti napirendeket.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértve – 5 igen szavazattal, egyhangúlag,
határozathozatal nélkül - fogadta el a következı napirendi pontokat alábbiak szerint :

Napirend:
1./ Javaslat az ivóvízdíj módosítására – rendelet-tervezettel
Ea: Marics Józsefné polgármester
2./ Javaslat a hulladékszállítási díj módosítására – rendelet-tervezettel
Ea: Marics Józsefné polgármester
3./ Beszámoló önkormányzati társulási tevékenységrıl, illetve a Többcélú
Kistérségi Társulási Tanácsban végzett tevékenységrıl
Ea: Marics Józsefné polgármester
4./ Javaslat az önkormányzat 2009. évi munkatervére
Ea: Marics Józsefné polgármester
5./ Javaslat az élelmiszer és italbolt bérbeadásával kapcsolatban
Ea.: Marics Józsefné polgármester
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6./Javaslat a gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó megállapodás
jóváhagyására
Ea: Marics Józsefné polgármester
7./ Elıterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás által megvalósítani tervezett Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszerhez szükséges tagi önkormányzatok által meghozni
szükséges döntések érdekében
Ea: Marics Józsefné polgármester
8./ Javaslat Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Körjegyzıség köztisztviselıi 2009.
évi teljesítményértékelésének alapját képezı kiemelt célok meghatározására
Ea: Marics Józsefné polgármester
9./ Javaslat a háziorvosi feladatok ellátására kötött megbízási szerzıdés
módosítására
Ea: Marics Józsefné polgármester

10./ Egyebek
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Javaslat az ivóvízdíj módosítására – írásban csatolva
Marics Józsefné polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban felkérte Vörösné Weiner Katalint, a Drv. Zrt.
képviselıjét tájékoztassa a jelenlévıket a változásokról.
Vörösné Weiner Katalin, a Drv. Zrt. képviselıje
Elmondta, hogy 2009. évben 7 %-os díjemelésre tettek javaslatot, amivel a lakossági
díjak 214,- Ft-ról 229,- Ft-ra emelkednének. Hozzátette még, hogy a vízórákat
félévente olvassák le, a fogyasztók 5 havi részszámlát, a hatodik hónapban pedig
elszámoló számlát kapnak.
Marics Józsefné polgármester
Hozzászólásában elmondta, hogy Bakonykútiban egytényezıs vízdíj van
megállapítva, ami kedvezı a nyugdíjasok részére, mivel ık kevesebb vizet
fogyasztanak.
Kaufman Jenıné képviselı
Felszólalásában elmondta, hogy van olyan fogyasztó, aki nem a tényleges
fogyasztás után kapja a számlákat, félévente viszont érvénytelen számlája van.
Vörösné Weiner Katalin, a Drv. Zrt. képviselıje
Válaszában elmondta, hogy valószínőleg a régebben megadott köbmétert kell
módosítani, mert valószínőleg túlfizetés történt, amennyiben csökkent a fogyasztás,
de ehhez szükség van a fogyasztó nevére, címére, valamint az ügyfélszámára.
A részszámlában szereplı köbmétert a számítógépes rendszer az elızı évi
átlagfogyasztás alapján állítja be, amit módosíttatni lehet. A túlfizetést a jelenlegi
rendszer nem utalja vissza, de valószínőleg jövıre a programmódosítás után erre is
lesz lehetıség.
A napirendhez kapcsolódóan a képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag,
- a következı rendeletet alkotta:
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete
14/2008. (XII. 15.) B.Önk. számú rendelete
a 2009. évi ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról
A rendelet a jegyzıkönyvhöz mellékelve
--------------------2./ Javaslat a hulladékszállítási díj módosítására – írásban csatolva
Marics Józsefné polgármester
Mivel a képviselık a rendelet-tervezetet elızetesen megkapták, kérte, amennyiben
egyetértenek a módosítással, fogadják el azt.
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A napirendhez kapcsolódóan a képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag,
- a következı rendeletet alkotta:
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete
15/2008. (XII. 15.) B.Önk. számú rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 13/2002. (XII.30.) B. Önk. sz. rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyvhöz mellékelve
------------------3./ Beszámoló az önkormányzati társulási tevékenységrıl, illetve
polgármesternek a Kistérségi Társulási Tanácsban végzett tevékenységrıl

a

Marics Józsefné polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a legnagyobb eredménynek a
jelzırendszeres segítségnyújtás kiépítését látja, amit az azt igénylıknek a napokban
kötnek be. Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a jövı évben a Családsegítı Központ
felmérést fog végezni az idısek ellátottságával (ebédkihordás, gyógyszervásárlás,
takarítás stb.) kapcsolatban is.

Ács Zoltán képviselı
Megkérdezte, hogy késıbb van-e mód a becsatlakozásra?

Parajdi Cecília aljegyzı
Válaszában elmondta, hogy a jelzırendszeres segítségnyújtás rendszeréhez a
rászorulók folyamatosan csatlakozhatnak.
Marics Józsefné polgármester
Elmondta, hogy a jelzırendszeres segítségnyújtást rendeletben meghatározott
feltételekkel rendelkezı személyek igényelhetik. A felmérés alapján az igényléseket
a kistérségnek elküldték.
A képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – a következı határozatot
hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
81/2008. (XII.15.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és
elfogadta a polgármesternek a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi
Társulásban, 2008. évben végzett tevékenységérıl szóló tájékoztatót.
----------------4./ Javaslat az önkormányzat 2009. évi munkatervére
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Marics Józsefné polgármester
A napirendhez kapcsolódva hozzátette, hogy a jövı évi munkaterv a kötelezıen
megtárgyalandó napirendeket tartalmazza, a képviselı-testület ezen felül is szükség
szerint tart ülést.
A munkaterv ügyében a képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – a
következı határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
82/2008. (XII.15.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és
elfogadja – a melléklet szerint - az önkormányzat 2009. évi munkatervét.

------------------5./ Javaslat az élelmiszer és italbolt üzemeltetéssel kapcsolatos bérbeadására
Marics Józsefné polgármester:
Bejelentette, hogy rendezni szükséges az élelmiszerbolt helyzetét, mivel a korábbi
bérlı a közelmúltban meghalt, jelenleg nincs aki a boltot üzemeltesse, ezért
ideiglenesen a mozgóbolti árusítással tudják az alapvetı élelmiszerekkel való
ellátást a faluban megoldani. Elızetesen tárgyalt az iszkaszentgyörgyi bolt
üzemeltetıjével, aki vállalná a bolt mőködtetését. Kéri a képviselı-testületet, hogy a
gyors intézkedés érdekében adjon felhatalmazást csatolt bérleti szerzıdés
aláírására.
A javaslat ügyében a képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – a
következı határozatot hozta:

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
83/2008. (XII.15.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az élelmiszer és
italbolt hasznosítására elfogadja– a csatolt – bérleti szerzıdést egyúttal
felhatalmazza a polgármester a szerzıdés aláírására.
-------------------
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6./ Javaslat a gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó megállapodás
jóváhagyására
A napirendhez kapcsolódóan a képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag
– a következı határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
84/2008. (XII.15.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete „a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. – Tkt. – 1. § (9) bekezdés b)
pontjában foglaltak alapján a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
Székesfehérváron, 2005. május 6.-napján kelt Társulási Megállapodását 2009.
január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a VI. számú módosítás:
1.

A Társulási Megállapodás IV/2.1. pontja kiegészül „és Lepsény” mondatrésszel,
valamint IV/2.2. pontja elsı bekezdésében az ellátási terület felsorolása
kiegészül az alábbiak szerint:
„2009. január 1-i hatállyal:
Lepsény Község Önkormányzata”

•

2.

A Társulási Megállapodás IV/4.7. pontja az „és Úrhida” mondatrészt követıen
kiegészül a „Bakonykuti Község Önkormányzata, Csór Község Önkormányzata,
Nádasdladány Község Önkormányzata, Pátka Község Önkormányzata,
Sárkeszi Község Önkormányzata, Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata
és Zámoly Község Önkormányzata” mondatrésszel.

3.

A Társulási Megállapodás IX/2. pontja kiegészül az alábbi 2.6.-2.12. pontokkal:
„2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

4.

Bakonykuti Község Önkormányzata,
Csór Község Önkormányzata,
Nádasdladány Község Önkormányzata,
Pátka Község Önkormányzata
Sárkeszi Község Önkormányzata,
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata,
Zámoly Község Önkormányzata”

A Társulási Megállapodás IX/5., 9.1. és 9.4. pontjában a „Székesfehérvári
Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolgálat” elnevezés helyébe a
„Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ” megnevezés
lép.
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5.

A Társulási Megállapodás IX/9.2. pontja kiegészül az alábbi 9.2.5. ponttal:
9.2.5. Házi segítségnyújtás

6.

85323-3

A Társulási Megállapodás IX/15.3. pontja kiegészül az alábbi második
bekezdéssel:
„A Társulási Tanács fenntartói jogkörében egyidejőleg dönt az Intézmény
Alapító Okirata szükségessé váló módosításáról. „

7. A Társulási Megállapodás X/6. pontja kiegészül az alábbi ötödik bekezdéssel:
„A Társulási Megállapodás VI. számú módosítása a módosítást utolsóként
jóváhagyó Képviselıtestület határozatának meghozatala napján lép hatályba
azzal, hogy rendelkezéseit 2009. január 1-napjától – a IX. Fejezet egyes pontjai
módosítására vonatkozó rendelkezéseket a Székesfehérvári Kistérségi Szociális
Alapszolgáltató Központ mőködési engedélye módosításának jogerıre
emelkedése napjától kezdıdıen kell alkalmazni. „

8. A Társulási Megállapodás 1. számú melléklete I/15. pontjában Vereb Község
Önkormányzata törlésre kerül, helyébe Bakonykuti Község Önkormányzata lép,
míg II. pontja kiegészül a „6. Lepsény Község Önkormányzata” ponttal.
A Képviselı-testület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem
kívánja, azok a Társult Önkormányzatok részére változatlanul kötelezı érvényőek.

II.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Székesfehérvári Többcélú
Kistérségi Társulást a határozat kivonatának megküldésével a Képviselı-testület
döntésérıl értesítse, egyidejőleg felhatalmazza a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.
Felelıs: Marics Józsefné
polgármester
Határidı: azonnal
-------------------
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7./ Elıterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás által megvalósítani tervezett Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszerhez szükséges tagi önkormányzatok által meghozni
szükséges döntések érdekében
Parajdi Cecília aljegyzı
Elmondta, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás azzal a céllal jött létre, hogy az integrált szilárd hulladékgazdálkodási
rendszerfeladatait ellássák,közös pénzalap létrehozsásával. Ebbıl a pénzalapból
pályázatot nyújtanának be a KA program keretében igénybe vehetı támogatásra,
amihez szükséges a Társulási Megállapodás módosítása. A KEOP 1.1.1. elnevezéső
pályázat finanszírozásához 30 % önrész szükséges, amit fedezne a Társulásnak
befizetett összeg.
A képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – a következı határozatot
hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
85/2008. (XII.15.) B. Önk. sz. Határozata
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodását a következık szerint módosítja:
1.) A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/3. ponttal egészül ki a következık
szerint:
IV/3. Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása,
azaz annak érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes
hulladékgazdálkodási rendszer mőködése, a közszolgáltatás megszervezése az
egységes díjpolitika és a fenntartható fejlıdés alapján mind jogilag, mind
pénzügyileg, mind pedig mőszakilag megfelelıen biztosított legyen, a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21.§-ban meghatározott
szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat-és
hatáskörüket a Társulásra átruházzák.
A Társulás a szilárd hulladékgazdálkodási közfeladat keretében köteles ellátni a
Tagok közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési
szilárd hulladék kezelésére vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás
szervezését és fenntartását.
IV/3.1. A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás
feladatai a következık:
a, közös hulladékgazdálkodási terv kidolgozása,
b, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerzıdéskötés
c,a települési szilárdhulladék ingatlantulajdonosoktól történı begyőjtésének,
elszállításának szervezése
d, a települési hulladék kezelésének szervezése,
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e, kezelı létesítmények üzemeltetésének biztosítása,
IV/3.2. A hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartása keretében a Társulás
feladatai a következık:
a, a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerzıdésben biztosítja
a
szolgáltatás folyamatosságát,
b, A hulladékgazdálkodási törvény és a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008.(III.28.) számú kormányrendelet alapján elfogadott díjpolitika elvei és
díjképzési mód alapján javaslatot tesz Tagok számára a szilárdhulladék
közszolgáltatás díjának megállapítására.
2.) A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/4. ponttal egészül ki a következık
szerint:
IV/4. Tagok a IV/2. 2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak – a mőködtetés
szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása- megfelelıen az egységes
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az
alábbiak szerint állapítják meg:
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a
tagönkormányzatok a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és
hatáskörök ellátására hozták létre. A Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot
ellátó szerv a tagönkormányzatok tekintetében a megvalósítani kívánt KEOP projekt
keretében.
E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a
hulladékkezelési közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása során
a projektben megvalósuló létesítmények, berendezések, eszközök alkalmazhatóak,
és az effektív hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat elcsúsztatott határidıkkel
adja át a Társulás az általa kiválasztott közszolgáltató(k)nak. A határidık a
létesítmények megvalósulásától, illetve a jelenleg hatályos tagönkormányzati
szerzıdések hatályától függnek.
A Társulás szolgáltatási koncesszió ellátására vonatkozó közbeszerzési kiírás
keretében a projektben megvalósuló teljes rendszer üzemeltetését és
vagyonkezelését
adhatja
át
a
közbeszerzési
eljárás
nyertes
Ajánlattevıjének/Ajánlattevıinek.
A létesítmény üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok szerint közbeszerzési
eljárás keretében kell az üzemeltetı szakcéget kiválasztani. Annak érdekében, hogy
a teljes hulladékgazdálkodási rendszer egységesen mőködjön, és megfelelı
biztosítékok álljanak rendelkezésre az egyes létesítményeket üzemeltetı
szervezet(ek) részére, a teljes hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetését egy
közbeszerzési eljárás keretében kell beszerezni, mert csak így biztosított az, hogy a
győjtést, szállítást végzı szolgáltató a projektben megvalósított létesítményekben
fogja a hulladékot szállítani, mely a projektben az európai uniós támogatás
felhasználásának feltétele.
Mindezekre tekintettel lehetıség van a projekt kezdetén a projektben megvalósuló
valamennyi létesítmény üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására,
mely egyben a projekt önrészéhez szükséges fedezet egy részét is megfelelıen
biztosítja, hiszen az üzemeltetésért az Ajánlatkérı a szerzıdés megkötésekor
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koncessziós díj kérésére jogosult, mely a hasznosítási jog átengedésének
ellenértéke.
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendı szerzıdés fokozatosan lép
hatályba, azaz a teljes rendszer egyes részeinek üzemeltetése az adott létesítmény,
eszköz, berendezés Társulás által történı átvételét követıen kerülne az
üzemeltetınek átadásra, mely biztosítja azt, hogy a létesítmények Megrendelı
(Megbízó) általi átvétele során a létesítmény majdani üzemeltetıje is jelen legyen,
így közvetlenül a kivitelezıtıl kapja meg az üzemeltetı az összes információt,
oktatást, mely a létesítmény hatékony üzemeltetését biztosítja.
A közszolgáltatók által beszedett díj fedezetét a lakossági befizetések képezik. A
Társulás tagönkormányzatai a Társulási Megállapodásban kötelezettséget vállaltak
arra, hogy a létrejövı rendszer fenntartható fejlıdését biztosító díjakat állapítanak
meg.
A
hulladékkezelési
közszolgáltatási
díj
megállapítása
önkormányzati
elidegeníthetetlen jogkör, melyet az önkormányzat évente egyszer rendeletben
állapít meg.
Az üzemeltetési koncepciót teljes terjedelmében a Társulási Megállapodás 5. sz.
melléklete tartalmazza.
3.) A Társulási Megállapodás V. - A Társulás vagyona, gazdálkodása fejezetének V/1.c.) pontja második bekezdésének elsı mondata helyébe a
következı rendelkezés lép:
A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján a
költségvetési felügyeleti szerve által meghatározott pénzintézetnél önálló
bankszámlaszámon köteles nyilvántartani.
4.) A Társulási Megállapodás VI. –Díjpolitika- fejezetének elsı bekezdése a
következıkkel egészül ki:
A Társulás tagönkormányzatai által elfogadott egységes díjpolitikai elveket, a
díjképzés módját és összetevıit a Társulási Megállapodás 6. sz. melléklete
tartalmazza.
5.) A Társulási Megállapodás XIV. – Záró rendelkezések – fejezete a nyolcadik
bekezdést követıen egy új bekezdéssel egészül ki a következık szerint:
A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjába megfogalmazott feladatait
2009. január 1. napjával köteles ellátni, kivéve a IV/3.1. c) pontban, és a IV/3.2. b)
pontban meghatározott feladatokat.
A IV/3.1. c) pontban meghatározott feladatot a Társulás minden Tagjára nézve
változó idıponttól, a Tagnak a Társulási Megállapodás jelen módosításának
idıpontjában hatályos közszolgáltatási szerzıdésének hatályát követı nappal
köteles ellátni.
A IV/3.2. b) pontban meghatározott feladatot a Társulás 2009. december 1.
napjával köteles ellátni.
6.) A Társulási Megállapodás XIV. – Záró rendelkezések - fejezetének utolsó
bekezdése a következıkkel egészül ki:
5. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció
6. sz. melléklet: Egységes díjpolitikai elvek, a díjképzés módja és összetevıi
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A képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – a következı határozatot
hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
86/2008. (XII.15.) B. Önk. sz. Határozata
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által
megvalósítani tervezett hulladékgazdálkodási rendszer Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányának 7.7.2. –Mőködtetés, üzemeltetéspontjához tartozó mellékletekrıl, nyilatkozatokról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja, a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megvalósítani tervezett
hulladékgazdálkodási rendszer Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának 7.7.2.
–Mőködtetés, üzemeltetés- pontjához tartozó mellékletek, nyilatkozatok tárgyában a
következı határozatot hozza:
A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 7.7.2. Mőködtetés, üzemeltetés
részéhez a Képviselı-testület által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához
nyújtott, az 1-5. számú mellékletben feltüntetett adatok, információk a valóságnak
megfelelnek, továbbá a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési
koncepciót, díjpolitikát, díjképzést a Képviselı-testület megismerte és annak
betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja.
---------------8./ Javaslat Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Körjegyzıség köztisztviselıi 2009.
évi teljesítményértékelésének alapját képezı kiemelt célok meghatározására
Parajdi Cecília aljegyzı
A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója
évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli a köztisztviselık
munkateljesítményét, a teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról a
képviselı-testület dönt.
A képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag – a következı határozatot
hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
87/2008. (XII.15.) B. Önk. sz. Határozata
Az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzıségi köztisztviselık 2009.
évi teljesítményértékelésének alapját képezı kiemelt célok meghatározására
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – a Ktv. 34. § (3) bekezdése
alapján eljárva – az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzısége
állományában lévı köztisztviselık 2009. évi teljesítményértékelésének alapját
képezı kiemelt célokat a következıkben határozza meg:
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1.
Alapvetı célkitőzés a település jövıképének és a helyi lakosság
életkörülményeinek tudatos alakítása, valamint ehhez a források, eszközök és
lehetıségek felmérése.
2.

A helyi önkormányzati szervek és az önkormányzás alapintézményeinek, a
helyi demokrácia önkormányzati fórumainak eredményes mőködtetése.

3.

A testületi ülések, az aktuális rendeleti szabályozások és határozati döntések
tervezeteinek jogszerő elıkészítése, az eldöntésre váró kérdésekben a
testületek széles körő informálása, a szükséges egyeztetések,
véleményeztetések lefolytatása, valamint ehhez kapcsolódóan az érintett
civil szervezetek véleményének kikérése.

4.

Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti községek honlapján hiteles, naprakész
információk megjelentetése.

5.

Az önkormányzati képviselık tájékozódásának és felkészülésének, e
tisztségükbıl adódó feladataik ellátásának hatékony segítése.

6.

Az ügyfelek elızékeny és kulturált kiszolgálása, a lakosság ügyeinek,
határidın belüli, minél gyorsabb, célszerő és jogszerő intézése, a helyi
közigazgatás területén a szolgáltató és polgárbarát igazgatási jelleg
erısítése.

7.

Az ügyfelek mindenkor szakszerő és pontos tájékoztatása, ügyeik
intézésében a szakmai és emberi tisztesség követelményeinek
érvényesítése, a közigazgatási eljárásról szóló törvény szellemében és
szabályainak betartásával.

8.

A megelızı ügyintézés, a helyszíni, feltáró, ellenırzı, felderítı munka
elıtérbe helyezése, különösen a szociálpolitika, a gyermek- és
családvédelem, a rászorultakról való gondoskodás.

9. A meghozott döntések és intézkedések határidıben való végrehajtása, az
elıírt jogok és kötelezettségek döntésnek megfelelı érvényre juttatása.
10.

A körjegyzıségi feladatok minél jobb színvonalú ellátása érdekében a
szakmai ismeretek bıvítése és a köztisztviselık ehhez szükséges képzése,
illetve továbbképzése.

11.

Az önkormányzatiság anyagi hátterének erısítése és ehhez a
bevételnövelés lehetıségeinek kihasználása, az önkormányzati alapfeladatellátás költségtakarékos, biztonságos mőködtetésének igénye mellett a
különbözı forrásokból igényelhetı mőködési és fejlesztési célú, kiemelten az
Európai Uniós támogatások megpályázása, illetve a pályázatok színvonalas
elıkészítése.

12. A helyi önkormányzat és intézményei biztonságos mőködıképességének
folyamatos fenntartása, ennek érdekében a szigorú szükséglet szintjén az
ésszerő takarékos gazdálkodás követelményeinek betartása, a jóváhagyott
költségvetésnek megfelelı hatékony pénzfelhasználás biztosítása.
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13. Az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálkodás megvalósítása.
14. Az intézményekkel kapcsolatos hivatali koordinatív szervezı és ellenırzı
munka jogszabályi követelményeknek megfelelı, hatékony ellátása.
15. Az éves költségvetésben a tárgyévre betervezett feladatok végrehajtásának
elıkészítése, megszervezése.
16.

Az önkormányzat és intézményei éves költségvetésének tervszerinti
végrehajtása, a 2010. évi költségvetési koncepció, gazdasági program és
költségvetés tervezetének megalapozott és körültekintı összeállítása.

17.

Az EU parlamenti választás, esetleges egyéb választás, népszavazás
lebonyolításának, a hivatal ezzel kapcsolatos feladatainak jól szervezett,
szakszerő végrehajtása.

9./ Javaslat a háziorvosi feladatok ellátására kötött megbízási szerzıdés
módosítására
Marics Józsefné polgármester
Elmondta, hogy a megbízási szerzıdést azért szükséges módosítani a keddi
rendelési idıt szerdai napra, hogy a Bakonykúti rendelési idı miatt ne változzon meg
az iszkaszentgyörgyi rendelés. A módosított rendelési idı tehát szerdán 12.3014.30-ig lenne.
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
88/2008. (XII.15.) B. Önk. sz. Határozata
a háziorvosi tevékenység ellátására kötött
megbízási szerzıdés módosítására

Bakonykúti Község Képviselı-testülete a 64/2008. (IX.15.) B. Önk. sz.
határozattal jóváhagyott megbízási szerzıdés 3./ pontját az alábbiak szerint
módosítja:
3./ 3. A háziorvosi rendelés helye:
- Iszkaszentgyörgyön: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. szám alatti
Egészségház, háziorvosi rendelı.
- Bakonykutiban: 8045 Bakonykuti, Szabadság u. 41. szám alatt.
A háziorvosi rendelés ideje: Iszkaszentgyörgyön
Bakonykútiban
Hétfı:
8 - 12 óráig
Kedd:
11 - 13 óráig
Szerda:
8 - 12 óráig
szerdán: 12.30 – 14.30- óráig
Csütörtök:
15 - 17 óráig
Péntek:
8 - 11 óráig
Terhes tanácsadás: Kedd:
Iskolai tevékenység:Kedd:

9 - 11 óráig
8 - 9 óráig
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A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés
módosításának aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
---------------

10./ Egyebek
Marics Józsefné polgármester
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy árajánlatot kapott a Huntraco zRt-tıl a szennyvízcsatornázásra vonatkozóan, amire pályázatot is be lehet nyújtani. A pályázati
támogatottság 90 %, az összköltség kb. 300 millió forint lenne. Az önkormányzatot
10 % önrész terhelné, valamint a 20 % áfa, ez kb. 90 millió forint, ami a lakosságnak
mintegy 1 millió forintba kerülne ingatlanonként, valamint a vízdíj is megemelkedne a
csatornadíj összegével. Elmondta, hogy a jelenlegi költségvetésbıl ilyen magas
összeget nem tudnak biztosítani.

Parajdi Cecília aljegyzı
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a december 9-i Magyar Közlönyben számában
jelent meg az adótörvények módosításáról szóló törvény. Bakonykúti luxusadóról
szóló rendeletében megállapítja az áltagos négyzetméter árakat, értékeket. Mivel
jelenleg sincs ilyen ingatlan Bakonykútiban, a képviselı-testület az errıl szóló
rendeletet hatályon kívül helyezheti ugyanis van olyan központi jogszabály, ami
rendezi az értékhatárokat.
A napirendhez kapcsolódóan a képviselı-testület – 5 igen szavazattal, egyhangúlag,
- a következı rendeletet alkotta:
Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı Testülete
16/2008. (XII. 16.) B.Önk. számú rendelete
a luxusadóról szóló 4/2006(III.30.) B. Önk. sz. Rendelet hatályon kívül
helyezésérıl
A rendelet a jegyzıkönyvhöz mellékelve
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Marics Józsefné polgármester – több hozzászólás nem lévén – az ülést bezárta.

K. m. f.

Marics Józsefné
polgármester

Parajdi Cecília
aljegyzı

