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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
augusztus 13-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

2012.

Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:
Marics József
Kasza Jánosné
Dr. Fülöp Gyula
Szalmási Tamás Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Parajdi Cecília

körjegyző

Távol maradt:
Törjék György

képviselő

Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 4 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 4 igen szavazattal – egyhangúlag határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.

NAPIREND:
1. Tájékoztató a katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatokról
polgármester előterjesztésében

– a

2. Tájékoztató a kistérségi tanács munkájáról, a polgármesternek a tanácsban
képviselt álláspontjáról, az önkormányzat társulási tevékenységéről – a
polgármester előterjesztésében
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3. Javaslat Bakonykúti Község Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló 5/2003. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására
– a körjegyző előterjesztésében
4. Javaslat Bakonykúti Község Önkormányzatának az önkormányzat
vagyonáról szóló 3/2012. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosítására –
a körjegyző előterjesztésében
5. Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről,
intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
6. Egyebek
Zárt ülés napirendi javaslata:
1. Döntés átmeneti segély kérelmekről – a polgármester előterjesztésében

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Tájékoztató a katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatokról
polgármester előterjesztésében

– a

Marics József polgármester elmondta, hogy a katasztrófavédelmi és polgári
védelmi feladatokról szóló beszámolót valamennyi képviselő írásban megkapta.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Deák Dezső nyugállományú ezredes
úrnak, a Fejér Megyei Polgárvédelmi Egyesület elnökének is küldött meghívót és
írásos előterjesztést, azonban Ő tájékoztatta, hogy más irányú elfoglaltsága miatt az
ülésen nem tud részt venni, de jelezte, hogy egyetért az előterjesztéssel, valamint
felajánlotta, hogy bármi segítségre van szükség akkor ő segítőkész.
Az írásos előterjesztést annyiban egészítette ki, hogy a régi törvény szerint
Bakonykúti nem volt sorolt település, de újra el kellett végeztetni a kockázatértékelést
és a kockázatértékelésnél egy kritérium, hogy amelyik település „zsáktelepülés”,
tehát egy úton lehet megközelíteni, azt mindenképpen sorolni kell és az
összkörülményt figyelembe véve Bakonykúti községet a II. osztályba sorolták. A
község II. osztályba történt sorolása több új feladatot is eredményez. Egyrészt
közbiztonsági referenst kell kijelölni, másrészt települési veszély-elhárítási tervel kell
rendelkeznie a településnek.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta az előterjesztettek elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

ellenvélemény és
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2012. (VIII. 13.) B. Önk. sz. határozata

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatokról szóló tájékoztatót, amelyet
az előterjesztés szerint tudomásul vesz.

2./ Tájékoztató a kistérségi tanács munkájáról, a polgármesternek a tanácsban
képviselt álláspontjáról, az önkormányzat társulási tevékenységéről – a
polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos írásos
előterjesztést valamennyi képviselő írásban megkapta.
Mivel az írásos előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a
Képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást részére a vonatkozásban, hogy az
Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti
közös
hivatal
létrehozásával
kapcsolatban
tárgyalásokat folytathasson. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy hozzon elvi
döntést az Iszkaszentgyörggyel közös önkormányzati hivatal létrehozásáról.
A Képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal mellőzésével – 4 igen
szavazattal – egyhangúlag tudomásul vette.

A Képviselő-testület a napirendhez kapcsolódóan, a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról - 4 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2012. (VIII. 13.) B. Önk. sz. határozata

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Bakonykúti és Iszkaszentgyörgy községek közös önkormányzati hivatalt
hozzanak létre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közös
megalakításával kapcsolatos előkészítő tárgyalások folytatására.
----------------------------------

hivatal
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3./ Javaslat Bakonykúti Község Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló 5/2003. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására – a
körjegyző előterjesztésében

Marics József polgármester elmondta, hogy a rendelet-tervezetet valamennyi
képviselő megkapta. Elmondta, hogy a tavalyi évben, amikor a beiskolázási
segélyekről tárgyalt a Képviselő-testület Szalmási Tamás Ferencné képviselő
felvetette, hogy felül kellene vizsgálni az önkormányzatnak a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló rendeletét, ugyanis nem biztos, hogy jövedelmi viszonyokra
tekintet nélkül kellene dönteni a beiskolázási segélyek tekintetében. Ő ezzel
egyetértett, ezért került napirendre a rendelet-tervezet. Elmondta, hogy a módosítás
lényege, hogy a beiskolázási segélyek megállapításánál figyelembe kell venni az
adott család jövedelmi viszonyait, továbbá 5.000,-Ft-al javasolta megemelni a
beiskolázási segély összegét, ami így 15.000,-Ft-ra módosulna.
Átadta a szót Parajdi Cecília körjegyzőnek.

Parajdi Cecília körjegyző elmondta, hogy az eddigi szabályozás szerint alanyi jogon
mindenkinek járt a beiskolázási segély, akinek iskolás korú gyermeke van egészen a
felsőoktatásig bezárólag. A módosítás szerint kérelmet kell előterjeszteni, melyhez
csatolni kell majd a háztartásban élők rendszeres jövedelméről szóló igazolást,
valamint az iskolalátogatási igazolást.
Elmondta, hogy a hatáskör gyakorlására A és B változat került beterjesztésre: A
változat: a beiskolázási segély iránti kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el, B
változat: ezen hatáskört a polgármesterre ruházza át.

Kasza Jánosné alpolgármester javasolta, hogy a beérkezett kérelmeket a
polgármester bírálja el.

Szalmási Tamás Ferencné képviselő véleménye is az volt, hogy a beiskolázási
támogatás iránti kérelmek elbírálását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza
át.
Parajdi Cecília körjegyző megjegyezni kívánta, hogy a polgármesternek az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról évente egy alkalommal tájékoztatnia kell a
Képviselő-testületet.

A Képviselő-testületet a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a B változattal – az alábbi rendeletet alkotta.
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2003. (VIII. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
----------------------------------------4./ Javaslat Bakonykúti Község Önkormányzatának az önkormányzat
vagyonáról szóló 3/2012. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosítására – a
körjegyző előterjesztésében

Marics József polgármester elmondta, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló
rendelet módosítás tervezetét valamennyi képviselő megkapta.
Átadta a szót Parajdi Cecília körjegyzőnek.

Parajdi Cecília körjegyző elmondta, hogy a rendelet módosítása azért vált
szükségessé, mert a rendeletben voltak pontatlanságok és időközben történt ingatlan
eladás is.

A Képviselő-testületet a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a B változattal – az alábbi rendeletet alkotta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2012. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
------------------------------------

5./ 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 tevékenységről, főbb eseményekről, intézkedésekről. (A tájékoztató a
jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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A Képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény
és tartózkodás nélkül tudomásul vette.

6./ Egyebek
a.) Árajánlat szabványossági felülvizsgálatra
Marics József polgármester elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal épületére
vonatkozó 2012-ben elvégzendő villamos biztonságtechnikai szabványossági
felülvizsgálatra egy árajánlat érkezett (ISZKA-VILL Bt. Iszkaszentgyörgy, Szabadság
u. 8.).Ismertette az árajánlatot és javasolta annak elfogadását.

A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2012. (VIII. 13.) B. Önk. sz. határozata

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykúti
Polgármesteri
Hivatal
érintésvédelmi,
tűzvédelmi,
villámvédelmi
szabványossági felülvizsgálatára bekért árajánlat alapján az ISZKA_VILL Bt.
ajánlatát elfogadja 80.000.-Ft+ÁFA összeggel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.
-------

b.) játszótéri eszközök felülvizsgálata
Marics József polgármester elmondta, hogy szükségessé válik a játszótéri
eszközök szabványossági vizsgálata is, javasolta a munkálatok megrendelését.
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2012. (VIII. 13.) B. Önk. sz. határozata

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a játszótéri eszközök
felülvizsgálatára beérkezett árajánlat alapján Tarcsi József ajánlatát fogadja el
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a 9 db közterületi eszközre vonatkozóan 36.000.-Ft+ÁFA, kiszállási díjra
15.000.-Ft+ÁFA összeggel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.

c.) falunapra zenész biztosítása

Marics József polgármester javasolta az augusztus 18-án megrendezésre kerülő
falunapra zenész biztosítását, melynek költsége 30 e Ft és erre a költségvetési
rendeletben a fedezet biztosított.

A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2012. (VIII. 13.) B. Önk. sz. határozata

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. augusztus 18-i
falunapi rendezvényekhez 30.000.-Ft összeget biztosít az élőzene
szolgáltatásra.
-----------

d.) szakfeladatrend
Parajdi Cecília körjegyző elmondta, hogy korábban már döntött a Képviselő-testület
a szakfeladatrendről, azonban a Magyar Államkincstár küldött egy hiánypótlási
felhívást, mert véletlenül olyan szakfeladatok kerültek felvezetésre, amelyeket az
önkormányzat nem használhat, illetve ezen szakfeladatokra nem könyvelhet.
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2012. (VIII. 13.) B. Önk. sz. határozata
az önkormányzat szakfeladat rendjéről

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
szakfeladat rendjét – az önkormányzat és szervei szervezeti és működési
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szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.1.) önkormányzati rendelete 3. függelékeként az alábbiak szerint határozza meg:
A 4/2007. (IV.1.) önkormányzati rendelet 3. függeléke
A 2012. január 1-től érvényes szakfeladat rend

Szakfeladat megnevezése
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Út, autópálya építése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Építményüzemeltetés
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
Nemzeti ünnepek programjai
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Központi költségvetési befizetések
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Szociális ösztöndíjak
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Település- egészségügyi feladatok
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás

Szakfeladat száma
370000
421100
680002
811000
813000
841112
841114
841115
841117
841118
841133
841169
841191
841402
841403
841901
841902
841906
841907
841908
854314
856020
862101
862102
862211
862212
862231
862301
869041
869052
882111
882112
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
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Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása
Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint
támogatásuk
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartalmú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Köztemető-fenntartás és működtetés

882121
882122
882123
882124
882129
882202
882203
889201
889921
889922
889923
889924
889967
890222
890301
890302
890441
890442
890443
910123
910502
931102
960302

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

Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

Marics József
polgármester

Parajdi Cecília
körjegyző

