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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március
28-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)

Jelen vannak:
Marics József
Kasza Jánosné
Dr. Fülöp Gyula

polgármester
alpolgármester
képviselő

Dr. Kisari Eszter háziorvos és Gál Diána védőnő az 1. napirend
tárgyalásánál

Tanácskozási joggal:

Parajdi Cecília

körjegyző

Távol maradt:
Szalmási Tamás Ferencné
Törjék György

képviselő
képviselő

Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van.
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 a napirendi javaslatról 3 igen szavazattal – egyhangúlag határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.

N A P I R E N D:
1./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás – háziorvosi, védőnői tevékenységhelyzetéről – az ellátást végzők előterjesztésében
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2./ Előterjesztés a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányságnak 2011. évben nyújtott
támogatás felhasználásának elszámolásáról
– a polgármester

előterjesztésében
3./

Javaslat támogatási kérelmek ügyében– a polgármester előterjesztésében

4./ Javaslat a közterület fenntartási munkákra beérkezett ajánlatok ügyében– a
polgármester előterjesztésében
5./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal udvarának fa kerítés cseréjére beérkezett
ajánlat ügyében– a polgármester előterjesztésében
6./ Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodása VIII. számú módosítására– a polgármester előterjesztésében
7./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről,
intézkedésekről– a polgármester előterjesztésében
8./ Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás – háziorvosi, védőnői tevékenységhelyzetéről – az ellátást végzők előterjesztésében
Marics József polgármester elmondta, hogy Dr. Kisari Eszter háziorvos
beszámolóját valamennyi képviselő írásban megkapta.
A beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy a háziorvosi ellátással összefüggően a
lakosság részéréről semmiféle panasz, észrevétel nem érkezett, ami miatt a
polgármesternek közbe kellett volna lépni, illetve intézkedni kellett volna.
Átadta a szót Dr. Kisari Eszter háziorvosnak.
Dr. Kisari Eszter háziorvos elmondta, hogy a tavalyi évben volt egy ÁNTSZ
ellenőrzés. Az ellenőrzés kapcsán hiányolták a gyógyszer szekrény feltöltését és a
műszerezettséget, de kértük, hogy engedélyezzék, hogy az orvostáska felszerelését
használhassuk egyelőre. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos probléma is
megoldódott az önkormányzattól kapott hűtőszekrénnyel.
Marics József polgármester az ügyeleti rendszer átszervezésével kapcsolatos
véleményéről kérdezte Dr. Kisari Eszter háziorvost.
Dr. Kisari Eszter háziorvos elmondta, hogy a háziorvos kollégákkal történt
egyeztetés alapján arra jutottak, hogy amennyiben mód van rá, akkor szeretnék, ha
az ügyeleti ellátás a jelenlegi formában működhetne tovább. Ez a betegellátás
szempontjából is nagyon fontos lenne.
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Kasza Jánosné alpolgármester a Képviselő-testület és a község nevében
megköszönte Dr. Kisari Eszter háziorvos és Ertlné Szeglet Hajnalka ápolónő
áldozatkész, szakszerű munkáját. További munkájukhoz jó egészséget kívánt.
Marics József polgármester szintén megköszönte Dr. Kisari Eszter és Ertlné
Szeglet Hajnalka munkáját. Az előterjesztett beszámolót elfogadásra javasolta.
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012. (III. 28.) B. Önk. sz. határozata
a háziorvosi ellátás helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a háziorvosi ellátás helyzetéről szóló beszámolót.

megtárgyalta

és

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

Marics József polgármester elmondta, hogy a védőnői ellátás helyzetéről szóló
beszámolót valamennyi képviselő írásban megkapta.
Felkérte Gál Diána védőnőt, hogy amennyiben az írásos előterjesztést szóban
kiegészíteni kívánja, azt tegye meg.
Gál Diána védőnő elmondta, hogy az írásban előterjesztett beszámolót szóban nem
kívánja kiegészíteni.
Kasza Jánosné alpolgármester elmondta, sajnálja, hogy csak 2-3 kisgyermek
élvezheti ezt a gondos törődést, odaadó munkát. Reméli, hogy a jövőben fiatalodik a
falu és több gyermek születik.
Marics József polgármester megköszönte Gál Diána védőnő munkáját és az
előterjesztett beszámolót elfogadásra javasolta.
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012. (III. 28.) B. Önk. sz. határozata
a védőnői ellátás helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a védőnői ellátás helyzetéről szóló beszámolót.

megtárgyalta

és

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

2./ Előterjesztés a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányságnak 2011. évben nyújtott
– a polgármester
támogatás felhasználásának elszámolásáról

előterjesztésében
Marics József polgármester elmondta, hogy egy nagyon részletes
elszámolást kapott a Képviselő-testület.
Elmondta, hogy a körzeti megbízott rendszeresen beszámol, azonban az
utóbbi időben betegség miatt nem tudott jelen lenni.
Mivel hozzászólás nem volt, javasolta a 2011. évben nyújtott támogatás
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012. (III. 28.) B. Önk. sz. határozata
A rendőrség 2011. évi támogatásának elszámolásáról
Bakonykúti
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Móri
Rendőrkapitányság részére, a rendőri jelenlét biztosításához 2011. évben
nyújtott 20 e Ft támogatás felhasználásáról szóló elszámolást elfogadja.

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

3./

Javaslat támogatási kérelmek ügyében– a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester elmondta, hogy a Móri Rendőrkapitányság a korábbi
évekhez hasonlóan azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a község
bűnügyi, közbiztonsági helyzetének javítása érdekében a többszöri rendőri jelenlét
biztosításához a körzeti megbízott részére az üzemanyag költséghez járuljon hozzá.
Elmondta, hogy a maga részéről a Móri Rendőrkapitányság részére, a rendőri
jelenlét biztosításához 20 e Ft támogatást javasol a 2012. évi költségvetése terhére,
mely összeg a költségvetésbe betervezésre került.
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2012. (III. 28.) B. Önk. sz. határozata
a rendőrség 2012. évi támogatásáról

Bakonykúti
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Móri
Rendőrkapitányság részére, a rendőri jelenlét biztosításához 20 e Ft
támogatást nyújt a 2012. évi költségvetése terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
fentiek szerinti aláírására.

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

Marics József polgármester elmondta, hogy a Mentők a Mentőkért Mór és Térsége
Alapítvány levélben megkereste az önkormányzatot, ami tulajdonképpen nem is
kimondottan egy támogatási kérelem. Az Alapítvány támogatása a költségvetésbe
nem került betervezésre.
Utána nézett, a környező települések nem támogatták, illetve nem is tárgyalták a
kérelmet.
Támogatásként egy jelképes összeget, 5.000,-Ft-ot javasolt.
Kérte a Képviselő-testület véleményét, további javaslatát.
Dr. Fülöp Gyula képviselő
részére.

szintén 5.000,-Ft támogatást javasolt az Alapítvány

Kasza Jánosné alpolgármester az 5.000,-Ft támogatással egyetértett.
Megjegyezte, hogy ez mégis egy gesztus az önkormányzat részéről és meglátása
szerint a szűkös költségvetés is elbírja a javasolt összeget.
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2012. (III. 28.) B. Önk. sz. határozata
a Mentők a Mentőkért Alapítvány 2012. évi támogatásáról

6
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mentők a Mentőkért
Mór és Térsége Alapítvány részére 5.000,-Ft támogatást nyújt a 2012. évi
költségvetése terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
fentiek szerinti aláírására.

4./ Javaslat a közterület fenntartási munkákra beérkezett ajánlatok ügyében– a
polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester elmondta, hogy a közterület fenntartási munkákra két
ajánlat érkezett, az Agrofauna Bt. (aki eddig is végezte a munkálatokat) és Farkas
Tibor egyéni vállalkozó ajánlata. Az ajánlatokat a képviselők írásban megkapták.
Az alacsonyabb árajánlatot Farkas Tibor egyéni vállalkozó adta, de Ő lényegesen
nagyobbra, 40.000 m2-re mérte a nyírandó területet, amelyet tavaly állítólag GPS-el
is ellenőrzött, az Agrofauna 32.000 m2-re tartja a teljes területet. A nyírandó terület
nagyságát előzetesen csak becsülni lehet, mivel a lakók az ingatlanjaik előtt sok
helyen levágják a füvet. Az elmúlt évben az Agrofaunával a nyírások előtt minden
esetben egyeztettük a nyírandó terület nagyságát és így sikerült jelentős
megtakarítást elérni a tervezethez képest.
Javasolta az Agrofauna Bt. ajánlatának az elfogadását.
Dr. Fülöp Gyula képviselő a javaslattal egyetértett.
Kasza Jánosné alpolgármester támogatta az elhangzott javaslatot.
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2012. (III. 28.) B. Önk. sz. határozata
a közterület fenntartási munkákra beérkezett ajánlatok ügyében
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület fenntartási
munkákra beérkezett árajánlatok közül az AGROFAUNA Bt-t (8052
Fehérvárcsurgó, Ifjúság u. 8.) választja ki a munkák ellátására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlatban
szereplő feltételekkel a vállalkozási szerződés aláírására.

------------------------------------
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5./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal udvarának fa kerítés cseréjére beérkezett
ajánlat ügyében– a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester elmondta, hogy e napirend a kapcsán nehéz döntés
előtt áll a Képviselő-testület, de javasolta, hogy bölcsen kerüljön kialakításra egy
olyan vélemény, ami mellett mindhárman ki tudnak állni.
Elmondta, hogy az árajánlatok a Polgármesteri Hivatal hátsó kijáratánál lévő
tetőrész, az elkorhadt korlát javítása, illetve korlátszerkezet elkészítése és a tűzoltó
autó tartószerkezetének javítási munkálataira vonatkoznak.
Ismertette a beérkezett árajánlatokat.
Elmondta, hogy tartalmi különbségek van a két árajánlat között. Prém Tamás
árajánlatában van egy lényegesen magasabb munkadíj, amely abból adódik, hogy
másképp képzeli el a tető javítását, ugyanis nem szerepel az ajánlatban a szalufa
csere, helyette OSB lap szerepel, melyet zsindellyel akar lefedni. Komendó Árpád
ajánlatban szerepel a szalufák cseréje is és nem OSB lappal, hanem acél
trapézlemezzel oldaná meg a fedést.
Megjegyezte, hogy a zsindely felrakását nem javasolta, mert a községben zsindelyt
nem lehet felrakni, a Helyi Építési Szabályzat erre nem ad lehetőséget. Tartalmában
más a két ajánlat.
Dr. Fülöp Gyula képviselő elmondta, hogy Komendó Árpád ajánlata nem tér ki
minden részletre, mint pl. a tűzoltóautó tartószerkezetének javítási munkálataira,
Prém Tamás ajánlata pedig nem felel meg a szabályozási előírásoknak.
Marics József polgármester javasolta, hogy ez ügyben a következő ülésen döntsön
a Képviselő-testület, új, minden munkálatra kiterjedő részletes árajánlatok kerüljenek
bekérésre április 15-ig.
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2012. (III. 28.) B. Önk. sz. határozata
a Polgármesteri Hivatal udvarának fa kerítés cseréjére beérkezett ajánlat ügyében
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
udvarának fa kerítés cseréjére és egyéb faipari munkákra beérkezett
árajánlatok ügyében úgy határozott, hogy a polgármester az árajánlatot
benyújtó vállalkozásoktól 2012. április 15- n apjáig kérjen minden munkára
teljes körűen kiterjedő, a szabályozási előírásoknak megfelelő tartalmú
részletes árajánlatot, amelyről a soron következő ülésen hoz döntést.
-------------------

6./ Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodása VIII. számú módosítására– a polgármester előterjesztésében
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Marics József polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos
előterjesztést, határozati javaslatot valamennyi képviselő megkapta.
Elmondta, hogy a Társulási Megállapodás módosítása egyrészt azért válik
szükségessé, mert ahol a munkaszervezet megnevezés szerepel, helyébe a
Polgármesteri Hivatal megnevezés lép, másrészt néhány jogszabályváltozás került
átvezetésre, illetve bedolgozásra.
Javasolta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2012. (III. 28.) B. Önk. sz. határozata
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása VIII.
számú módosítása ügyében
I.
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Székesfehérvári
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának VIII. számú módosításáról szóló
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselőtestülete „a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásairól” szóló 2004. évi CVII. tv. 1. § (9) bekezdés b) pontjában
foglaltak alapján a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás – Székesfehérvár, 2005.
május 6. napján kelt – Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) a
Megállapodás VIII. számú módosítását utolsóként jóváhagyó képviselő-testületi határozat
meghozatala napját követő naptári naptól az alábbiak szerint módosítja, mely a VIII. számú
módosítás:
1.

A Megállapodás I/3.4. pontjában lévő „azzal, hogy a területfejlesztési feladatok
megvalósítása során – melyek tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el„ és a
„Tftv. kistérségi fejlesztési tanács működésére vonatkozó mindenkori hatályos
rendelkezései is kötelezően irányadók.” szövegrészek hatályukat vesztik.

2.

A Megállapodás I/5.2. pontja kiegészül „2011. január 1-jei adatok szerint: 136.888 fő”
szövegrésszel.

3.

A Megállapodás I/6. pontjában a 2010. évre vonatkozó állandó népességszám adatok
hatályukat vesztik és helyükbe a 2011. évi népességadatok lépnek.

4.

A Megállapodás I/8. pontjában és a IV/5.2. pontjában a „Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország” szövegrész lép.

5.

A Megállapodás I/10.4. pontjában a”Székesfehérvári Kistérségi Iroda” szövegrész
helyébe a „székhely – Székesfehérvár Megyeri Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala – továbbiakban: Polgármesteri Hivatal” szövegrész lép.

6.

A Megállapodás I/11. pontjában a „és területfejlesztési”, a II/1. pontjában a
„területfejlesztés” szövegrészek hatályukat vesztik.
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7.

A Megállapodás III/1. pontjában a „6.” sorszám helyébe „5.” sorszám lép.

8.

A Megállapodás IV/1. pontja, az V/4.2. pontja, az V/8. pontja, az V/12.2.2. - 12.2.5.
pontjai, az V/13.1.1. pontja, a VI/1.13.1. pontja, a VI/1.13.9. pontja, a VI/1.15.19. pontja
és az V/5.4. pontja hatályát veszti.

9.

A Megállapodás IV/5.3.9. pontjában, a VI/1.13.4. pontjában, a VI/1.15.9. pontjában, a
VI/1.15.21. pontjában, a VI/1.16.2. pontjában, a IX. fejezet címében, a IX/12.13.
pontjában, a IX/13. pont címében, a IX/13.4. pontjában, a IX/14. pont címében, a
IX/14.1. pontjában, a IX/14.2.2. pontjában, a IX/14.3.3. pontjában, a IX/15.3. pontjában a
„fenntartói” szövegrész helyébe az „irányító szervi” szövegrész lép.

10. A Megállapodás IV/10. pontjában az „1992. évi XXXVIII. tv.” jogszabályi hivatkozás
helyébe a „2011. évi CXCV. tv.” hivatkozás, a „költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről” szóló 193/2003. (XI. 26.)” jogszabályi hivatkozás helyébe „a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)”
hivatkozás lép.
11. A Megállapodás V/3.3. pontjában a „munkaszervezete a Székesfehérvári Kistérségi
Iroda” szövegrész helyébe a”munkaszervezeti feladatait ellátó Polgármesteri Hivatal”
szövegrész lép.
12. A Megállapodás V/4.1. pontjában „a Társulási Tanács irányító és stratégiai munkáját
előkészítő jegyzői kollégium, valamint a Társulás munkaszervezete” szövegrész hatályát
veszti.
13. A Megállapodás V/5.3. pontjában a „Tanácshoz külön megbízás, illetve felhatalmazás
nélkül az adott település képviselő-testületének alpolgármestere”” szövegrész helyébe a
„Tkt. 5. § (2) bekezdése alapján az adott település képviselő-testületének a polgármester
helyettesítésének rendjéről szóló döntésében meghatározott alpolgármester, vagy
képviselő-testületi tag” szövegrész lép. A „helyettesként eljáró alpolgármester”
szövegrész után a „vagy képviselő-testületi tag” szövegrész lép, valamint a kiegészül „A
Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti
megbízással kell rendelkeznie.” mondattal, és egyúttal „A polgármester másik
polgármestert is írásban meghatalmazhat a képviseletre eseti megbízással a Tkt. 5. §
(2) és Tftv. 10/D. § (3) bekezdése alapján.” mondat hatályát veszti.
14. A Megállapodás V/5.5. pontjában „a Tftv.” szó helyébe a „Tkt.” szó lép.
15. A Megállapodás V/5.6. pontjában az „elnöki feladatait ellátó polgármesteri hivatal”
szövegrész hatályát veszti.
16. A Megállapodás V/5.8. pontjában az „alakuló” szó elé az „első” szó lép, és a „mondja”
szó helyébe a „mondta” szó lép.
17. A Megállapodás V/6.3. pontjában a „felhatalmazással” szó elé az „írásos” szó lép.
18. A Megállapodás V/12.1. pontjában „a Társulási tanács által 2005. november 29. napján
kiadott alapító okirattal költségvetési szervként alapított Székesfehérvári Kistérségi Iroda
- melynek székhelye: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 34. sz.” szövegrész helyébe „a
kistérségi székhely település Polgármesteri Hivatala” szövegrész lép.
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19. A Megállapodás V/12.2. pontjában, a VIII/15.1. pontjában, a VIII/15.10.1. pontjában, a
VIII/15.10.2. pontjában, a VIII/15.10.3. pontjában, a VIII/15.10.6. pontjában, a IX/9.4.
pontjában, a IX/12.17. pontjában, a IX/13.2. pontjában a „Székesfehérvári Kistérségi
Iroda” szövegrész helyébe a ”Polgármesteri Hivatal” szövegrész lép.
20. A Megállapodás V/12.2.7. pont a) pontja a „Társulás” mondatrészt követően kiegészül
az „és költségvetési szerve” mondatrésszel, továbbá az alábbi c)-f) pontokkal:
„c) a 2012. január 1-napját követően benyújtott pályázatokkal kapcsolatos
elszámolási feladatok végzése a Közreműködő Szervezet, a Magyar
Államkincstár, a kedvezményezett önkormányzatok, valamint az egyéb szervek
felé,
d) a Kistérségi Alap bevételek felhasználásának elszámolása a tagi
önkormányzatok felé,
e) a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartásával
kapcsolatos éves elszámolások (különösképpen: az állami alap és kiegészítő
hozzájárulások, az önkormányzati hozzájárulások, valamint létszám
elszámolások) elkészítése és dokumentált egyeztetése az érintett
önkormányzatokkal a beszámoló (zárszámadás) elfogadását megelőzően.
f) Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok végrehajtásának, illetve
pénzforgalmi elszámolásának elkészítése.”

Egyidejűleg a Megállapodás V/12.2.8. pontjában az „ellenjegyzésre a Székesfehérvári
Kistérségi Iroda vezetője jogosult” szövegrész helyébe a „pénzügyi ellenjegyzésre
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzője - továbbiakban: Jegyzőáltal írásban kijelölt köztisztviselő(k) jogosult(ak).” szövegrész lép.
21. A Megállapodás V/12.3. - 12.6. pontjai helyébe a következő szövegrészek lépnek, és
egyúttal a 12.7. pontja hatályát veszti:
„12.3. A Társulási Tanács, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, s a
munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal a Székesfehérvári
Kistérségi Iroda megszűnését követő naptári naptól létrejövő külön Megállapodás
keretében rögzítik:
12.3.1. a költségeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesíthetők, és
12.3.2. melyeket évenként a Társulás éves költségvetési tervezetének
ismeretében a felek felülvizsgálnak, s közösen módosítanak azon elv
figyelembe vételével, hogy a munkaszervezeti feladatok ellátásának
összköltsége lehetőség szerint ne haladja meg a mindenkori éves
költségvetési törvény által meghatározott, a munkaszervezet működési és
fejlesztési kiadásaira biztosított támogatási összeget. Abban az esetben,
ha a munkaszervezeti feladatok ellátása meghaladja a mindenkori éves
költségvetési törvényben e célra biztosított támogatási összeget, akkor a
feladat ellátásának finanszírozása milyen módon történik a
tagönkormányzatok részéről, valamint
12.3.3. A Megállapodás mellékletét képezi a Székesfehérvári Kistérségi Iroda
ingó vagyonának leltára.
12.4. A Polgármesteri Hivatal által – a Társulás működésével kapcsolatos feladatokat
ellátó – foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Jegyző gyakorolja.
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A Jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki a Társulási
Tanács tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében kapcsolattartásra
jogosult s köteles, melyről – s a változásairól – a Tanács tagjait tájékoztatja.
12.5. A Társulási Tanács a Székesfehérvári Kistérségi Iroda költségvetési szervet –
mely a munkaszervezeti feladatokon túlmenően a családi napközi működtetési
feladatokat is ellátta – az Áht. 11. § (2) bekezdés szerinti beolvadással szünteti
meg akként, hogy:
12.5.1. a munkaszervezeti feladatok tekintetében jogutódnak, s azt ellátó
közalkalmazottak vonatkozásában munkáltatói jogutódnak Polgármesteri
Hivatal,
12.5.2. a családi napközi feladatok tekintetében jogutódnak, s ezen álláshelyen
foglalkoztatottak tekintetében munkáltatói jogutódnak a Székesfehérvári
Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ – továbbiakban: Intézmény –
minősül.
12.5.3. vagyoni jogutódnak a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
minősül azzal, hogy a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges
ingóságok használati jogát a Társulás a Polgármesteri Hivatal részére, a
családi napközi feladatok tekintetében az ingóságok használati jogát a
Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ részére
biztosítja.
12.6. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának módosítását, a Társulási Tanács az Intézmény alapító
okiratának módosítását a XI/4.8. pontban foglalt hatállyal, a Székesfehérvári
Kistérségi Iroda megszüntető okiratát a XI/4.8. pontban foglalt naptári napot
megelőző napi hatállyal – a 12.5. pontban foglalt tartalommal – adják ki.”
22. A Megállapodás VI/1.11. pontjának „a IV/1.5. és” szövegrész hatályát veszti.
23. A Megállapodás VI/1.13.8. pontjának helyébe a következő szövegrész lép:
„ 1.13.8. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához.”
24. A Megállapodás VI/1.15.20. pontjának „A Székesfehérvári Kistérségi Iroda vezetői
álláshelyére kiírt pályázati felhívás közzététele, a vezető megbízása, megbízásának
visszavonása, vele szemben fegyelmi eljárás elrendelése, a fegyelmi tanács
feladatainak ellátása, a fegyelmi büntetés kiszabása, s a vezetői megbízással egyidejű
illetmények megállapítása.” szövegrész hatályát veszti.
25. A Megállapodás VI/1.17. pontjában az „önkormányzati rendeletben” szövegrész elé a
„továbbá a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások, azok
igénybevétele és a fizetendő térítési díjaknak” szövegrész lép.
26. A Megállapodás VI/2.1. pontjában a „jegyzői kollégiuma,” szövegrész hatályát veszti.
27. A Megállapodás VI/2.2. pontjában a „2.” szám helyébe a „2.1.” szám lép.
28. A Megállapodás VIII/6.6. pontjában „Az ellenjegyzés jogát Székesfehérvári Kistérségi
Iroda vezetője gyakorolja” szövegrész helyébe „A pénzügyi ellenjegyzés jogát a Jegyző
által írásban kijelölt köztisztviselő(k) gyakorolja(k).” szövegrész lép.
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29. A Megállapodás VIII/9.1. pontjában „továbbá a megyei területfejlesztési tanács,
regionális fejlesztési tanács által vagy más” szövegrész hatályát veszti.
30. A Megállapodás VIII/9.5. pontjában a „Székesfehérvári Kistérségi Iroda vezetője jogosult
az ellenjegyzésre” szövegrész helyébe „Polgármesteri Hivatal Jegyzője által írásban
kijelölt köztisztviselő(k) jogosult(ak) a pénzügyi ellenjegyzésre.” szövegrész lép.
31. A Megállapodás VIII/10.1.7. pontjában a „Székesfehérvári Kistérségi Irodának”
szövegrész helyébe „Polgármesteri Hivatalnak” szövegrész lép.
32. A Megállapodás VIII/14.2.5. pontjában a „64/B. § (2)” szövegrész hatályát veszti,
helyébe az „57. § (4)” bekezdés lép.
33. A Megállapodás VIII/15.2. pontjában a „költségvetését” és a „kiemelt” szavak elé kerül
az „és a munkaszervezeti feladatok” szövegrész.
34. A Megállapodás VIII/15.4. pontjában a „9.1.4.” szám „9.1.5.” számra módosul.
35. A Megállapodás VIII/15.5. pontjában a „feladatokat”szó elé az „és munkaszervezeti”, az
„a (mindenkori” szövegrész elé az „elsődlegesen” szövegrész kerül, a „Székesfehérvári
Kistérségi Iroda működésével” szövegrész helyébe a „Polgármesteri Hivatal
feladatellátásával” szövegrész lép. A „költségek, valamint a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által területfejlesztési feladatokra biztosított hozzájárulási összeg
szolgálnak” szövegrész helyébe a „normatív hozzájárulás szolgál”, valamint a pont
kiegészül az ”Amennyiben az nem elegendő, úgy a többletköltségeket az
önkormányzatok lakosságszám arányosan viselik.” szövegrésszel.
36. A Megállapodás VIII/15.10.2. pontjában az „és 'az államháztartás működési rendjéről'
szóló 292/2009. (XII. 19.)” szövegrész helyébe az „és annak végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.)„ szövegrész lép, valamint a „kormányrendeletben” szó mögé a
„- továbbiakban: Ávr. –„ szövegrész lép.
37. A Megállapodás VIII/15.10.4. pontjában a „Székesfehérvári Kistérségi Iroda vezetője”
szövegrész helyébe a „Jegyző által meghatározott köztisztviselő” szövegrész lép.
38. Megállapodás kiegészül a következő VIII/15.10.11. ponttal:
„15.10.11. A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladati rend szerinti
alaptevékenységeit a Társulási Megállapodás 3. számú melléklete
tartalmazza.”
39. A Megállapodás IX/5. pontjában „a családi napközi kivételével” és „A családi napközi
feladat ellátását a Társulás a Székesfehérvári Kistérségi Iroda tevékenységi körébe
tartozóan biztosítja.” szövegrészek hatályukat vesztik.
40. A Megállapodás IX/9.1. pontjában „Piac tér 4.” székhely helyébe a „Tolnai u. 10. 3. j.”
székhely lép. A „8151 Szabadbattyán, Iskola u. 7. sz. és a 8154 Polgárdi, Szabadság u.
45. sz.” telephelyek helyébe a „8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 8. 3. j. sz.” telephely lép.
41. A Megállapodás IX/9.1.1. pontjában lévő „8000 Székesfehérvár, Királysor 43. sz. és a
8000 Székesfehérvár, Sütő u. 14. sz.” iroda címek hatályukat vesztik és a „Tolnai u. 10.”
kiegészül a „2. j.”, valamint a „Tolnai u. 16/1.” és a Tolnai u. 16/2.” helyébe a „ „Tolnai u.
16. 1.j.” és a Tolnai u. 16. 2. j.” címek lépnek.
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42. A Megállapodás IX/9.1.2. pontjának címében a „címei” szót megelőzően az „illetve
telephelyek” szövegrész lép, valamint kiegészül a következő 9.1.2.12. és 9.1.13.
pontokkal:
„9.1.2.12. 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 31. 2. j. sz.
9.1.2.13. 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 12. 3. j. sz.”
43. A Megállapodás IX/9.1.3. pontjának címében a „házi” szót megelőzően az „illetve
telephelyek” szövegrész lép, a „Tolnai u. 10.” cím helyébe a „Tolnai u. 34. 2. j.” cím lép,
valamint kiegészül a következő 9.1.3.16. ponttal:
„9.1.3.16. 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 31. 2. j. sz.”
44. A Megállapodás IX/9.1.4. pontjának címében a „családsegítés” szót megelőzően az
„illetve telephelyek” szövegrész lép, a „Sütő u. 12/B.” cím helyébe a „Sütő u. 12. 2. j.”
cím lép, a „Sütő u. 14.” cím helyébe a „Sütő u. 14. 2. j.” cím lép, a 9.1.4.1. pont és a
9.1.4.4. pont hatályát veszti, valamint kiegészül a következő 9.1.4.15. ponttal:
„9.1.4.15. 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 31. sz.”
45. A Megállapodás kiegészül a következő IX/9.1.5. ponttal:
„ 9.1.5. Családi napközi hálózat telephelyei:
9.1.5.1. 8151 Szabadbattyán, Iskola u. 7. sz.
9.1.5.2. 8154 Polgárdi, Szabadság u. 45. sz.”
46. A Megállapodás kiegészül a következő IX/9.2. pont címében a „tevékenységi” szó
kiegészül az „alap” szóval, a szakfeladat számok kiegészülnek „-1” számjellel, a
„működtetése” szó elé lép a „családi napközi hálózat, házi segítségnyújtás, valamint a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” szövegrész, valamint kiegészül a következő 9.2.9.
és 9.2.10. pontokkal:
„9.2.9.
9.210.

Gyermekjóléti szolgáltatás
Családi napközi

889201-1
889102-1”

47. A Megállapodás kiegészül a következő IX/9.3. pont kiegészül „a kijelölésben
meghatározott időre szólóan” szövegrésszel.
48. A Megállapodás IX/9.4. pontjában az „együttműködési” szó helyébe „az irányító szerv
által jóváhagyott munkamegosztási”szövegrész lép.
49. A Megállapodás IX/11.2. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„11.2.

Az Intézmény által használt székesfehérvári társasházi különlapon nyilvántartott
5862/33/A/101 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 12. 2. j sz. alatti, a
székesfehérvári 5862/33/A/104 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 14. 2. j.
szám alatti, a székesfehérvári 5862/24/A/145 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár,
Tolnai utca 10. 2. j. szám alatti, és a 5862/24/A/146 hrsz-ú, 8000
Székesfehérvár, Tolnai utca 10. 3. j. szám alatti, a székesfehérvári,
5862/24/A/149 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 12. 3. j. szám alatti, a
székesfehérvári 5862/24/A/154 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 16. 1.
j. szám alatti, az 5862/24/A/155 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 16. 2.
j., szám alatti ingatlanok - s a bennük lévő teljes berendezés, felszerelés,
ingóság - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonában áll.
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Az ingatlanokban lévő eszközök, felszerelések pótlásáról, a mindenkori
jogszabályi rendelkezések által megállapított további eszközök, felszerelések
beszerzéséről a Társulás gondoskodik.
Az Intézmény részére a közös feladatellátásban részt vevő Önkormányzatok
által biztosított 9.1.2., 9.1.3.3. - 9.1.3.15., 9.1.4.5. - 9.1.4.1 pontokban nevesített
ingatlanok – bennük lévő berendezések és felszerelések – az ingatlan fekvése
szerinti Önkormányzatok kizárólagos tulajdonát képezik, a felszerelések,
berendezések pótlásáról a tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatok
gondoskodnak.
A Székesfehérvár, Királysor 43. sz. alatti - székesfehérvári 8517/3 hrsz-ú –
ingatlan szövetkezeti tulajdonban áll, az Intézmény annak birtoklására bérleti
szerződés alapján jogosult.
A 9.1.5.1.pontban nevesített 8051 Szabadbattyán, Iskola u. 7. szám alatti
családi
napközi
telephelyű
ingatlan
Szabadbattyán
Nagyközség
Önkormányzata tulajdonában, míg a 9.1.5.2. pontban lévő 8154 Polgárdi,
Szabadság u. 45. szám alatti családi napközi telephelyű ingatlan
magántulajdonban áll, az Intézmény azok birtoklására bérleti szerződés alapján
jogosult. A bennük lévő felszerelési tárgyak, ingóságok a Társulási Tanács
tulajdonában állnak.
A Székesfehérvár, Tolnai u. 8. 3. j. sz. alatti, a székesfehérvári 5862/24/A/143
hrsz-ú, a Székesfehérvár, Tolnai u. 34. 2. j. sz. alatti, a székesfehérvári
5862/13/A/46 hrsz-ú és a Székesfehérvár, Jancsár u. 31. 2. j. sz. alatti, a
székesfehérvári 5862/4/A/153 hrsz-ú ingatlanok a Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzat tulajdonában állnak és az Intézmény annak birtoklására
bérleti szerződés alapján jogosult.
50. A Megállapodás IX/11.3. pontjában a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata az Intézmény elhelyezését szolgáló ingatlanok tekintetében - kizárólag
az Intézmény működtetése céljára s annak időtartamára – a Székesfehérvári Többcélú
Kistérségi Társulás részére térítésmentes használati jogot biztosít.” szövegrész hatályát
veszti.
51. A Megállapodás IX/12.10. pontjában az „pénzforgalmát a Társulás által meghatározott
pénzintézetnél vezetett bankszámlaszámon bonyolítja” szövegrész helyébe az „önálló
bankszámlával rendelkezik” szövegrész lép.
52. A Megállapodás IX/12.12. pontjában a „kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást
nem végezhet” szövegrész hatályát veszti.
53. A Megállapodás IX/13.2. pontjában a „fenntartói” szövegrész hatályát veszti.
54. A Megállapodás XI/4. pontja kiegészül „A Társulási Megállapodás módosításai,
hatálybalépései:” címmel, és a bekezdések 4.1. - 4.7. számozást kapnak.
55. A Megállapodás XI/4. pontja kiegészül a következő 4.8. ponttal:
„4.8. A Társulási Megállapodás VIII. számú módosítása a módosítást utolsóként
jóváhagyó képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba.
A Társulás munkaszervezeti feladatainak Polgármesteri Hivatal általi ellátásának
időpontja a társulási megállapodás hatálybalépését követő legalább 30, de
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legfeljebb 40 naptári nap oly módon, hogy az a hónap első, avagy 15. napjára
essen, melynek pontos időpontját a Társulási Tanács a Székesfehérvári Kistérségi
Iroda megszüntető okirata, s a Székesfehérvári Kistérségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát módosító okirata jóváhagyásával
állapítja meg.
A területfejlesztési feladatok ellátására
rendelkezés
2012. január 1. napjától vesztette hatályát.”

s

ahhoz

kapcsolódó

valamennyi

A területfejlesztési feladatok ellátására s ahhoz kapcsolódó valamennyi rendelkezés
2012. január 1. napjától vesztette hatályát.”
56. A Megállapodás XI. fejezetében lévő mellékletek jegyzéke kiegészül a következő
3. melléklettel:
„3. sz. melléklet: A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladati rend
szerinti alaptevékenységei.”
57. A Megállapodás 1. sz. mellékletében lévő „Székesfehérvári Kistérségi Iroda” szövegrész
hatályát veszti.
58. A Megállapodás 1. sz. mellékletében a „9.1.4.” számozás helyébe a „9.1.5.” számozás
lép.
59. A Megállapodás kiegészül az alábbi 3. számú melléklettel:

„3. sz. melléklet
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladati rend szerinti
alaptevékenységei:
Szakfeladat
Megnevezés
száma
1. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002-1
2. M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások

841169-1

3. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841403-1

4. Óvodai nevelés, ellátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
5.
(1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
6.
(5-8. évfolyam)
7. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

851011-1

8. Háziorvosi ügyeleti ellátás

862102-1

9. Családi napközi

889102-1

10. Gyermekjóléti szolgáltatás

889201-1

11. Családsegítés

889924-1

12. Házi segítségnyújtás

889922-1

13. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889923-1

14. Kórházi szociális munka

889202-1

852011-1
852021-1
856011-1
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15. Utcai, lakótelepi szociális munka

889203-1

16. Kapcsolattartási ügyelet
17. Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
18. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
19.
időtartamú közfoglalkoztatása
20. Egyéb közfoglalkoztatás
Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi,
21.
területi szinteken

889204-1
879017-1
890441-1
890442-1
890443-1
841172-1”

II.
1.

A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt VIII. sz.
módosítással egységes szerkezetbe foglalja.

2.

Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Székesfehérvári
Többcélú Kistérségi Társulás VIII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a határozat
kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse.
Felelős: Marics József polgármester
Parajdi Cecília körjegyző

Határidő: azonnal

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

7./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről,
intézkedésekről– a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet az előző ülés óta
végzett tevékenységéről, főbb eseményekről, intézkedésekről.
(A polgármesteri tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
A tájékoztatóban szerepel a vízműberuházás kapcsán a tartályok diagnosztikai
vizsgálata, melyet a MÁV Vagon Kft. végez 30.000,-Ft+ÁFA összegért.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a diagnosztikai vizsgálat elvégzésére a
30.000,-Ft+ÁFA bekerülési költséggel egyetérteni szíveskedjenek.
A Képviselő-testület az ügyben 3 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2012. (III. 28.) B. Önk. sz. határozata
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a vízmű beruházáshoz kapcsolódó tartály diagnosztikai vizsgálatok elvégzéséről
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település ívóvíz
ellátását biztosító vízműberuházáshoz kapcsolódóan a tartályok diagnosztikai
vizsgálatának elvégzésével a MÁV Vagon Kft. bízza meg ajánlatában foglalt
30.000,-Ft+ÁFA ár meghatártozásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
árajánlatban foglalt feltételekkel való aláírására.
-------------------

A Képviselő-testület a polgármesteri tájékoztatót 3 igen szavazattal – egyhangúlag –
határozathozatal nélkül tudomásul vette.

Marics József polgármester – mivel több napirend nem volt – megköszönte az
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta.

K. m. f.

Marics József
polgármester

Parajdi Cecília
körjegyző

