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Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18án megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

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

Jelen vannak:
Marics József
Dr. Fülöp Gyula
Szalmási Tamás Ferencné

polgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:

Parajdi Cecília

jegyző

Távol maradt:
Kasza Jánosné
Törjék György

alpolgármester
képviselő

Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van.
Elmondta, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását a kistérségi
társulás keretében ellátandó szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása
folyamatosságának biztosítása indokolta.
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./ Javaslat a szociális és gyermekjóléti feladatok társulási formában történő
ellátására – a polgármester előterjesztésében
2./ Egyebek
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1./ Javaslat a szociális és gyermekjóléti feladatok társulási formában történő
ellátására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester elmondta, hogy 2013. január 01-től az
önkormányzatok önállóan dönthetnek a különböző feladatok társulási formában
történő ellátásáról, és a jelenleg működő társulásoknak 2013. június 30-ig át kell
alakulni az új jogszabályi követelmények szerint. Ezért volt szükség arra, hogy az
elmúlt év novemberében határozzunk arról, hogy a jövőben is a társulás keretében
akarjuk-e ellátni a szociális és gyermekjóléti feladatainkat. Ezt a döntést meghoztuk,
de a feladatok felsorolásából a családi napközi kimaradt, ennek hiányában viszont a
társulás azon települései, amelyek ezt szeretnék működtetni nem tudnak normatívát
igényelni. Javaslom, hogy a korábban meghozott határozatunkat ennek megfelelően
módosítsuk.

A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013. (IV. 18.) B. Önk. sz. határozata

a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes
szociális és gyermekjóléti feladatok társulási formában történő ellátásáról
szóló tájékoztatást, amellyel kapcsolatban úgy dönt, hogy a Székesfehérvári
Többcélú Kistérségi Társulással – a szociális és gyermekjóléti feladatok
ellátására fennálló hatályos megállapodás szerint 2013. július 1. napját
követően továbbra is
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
keretében kívánja ellátni
- a családsegítés,
-a gyermekjóléti feladatok,
-a házi segítségnyújtás,
-a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ( mindaddig, amíg nem kerül
át állami feladatellátásba)
- családi napközi feladatokat.
A képviselő-testület a 64/2012.(XI.22.) B. Önk. sz. határozatát hatályon kívül
helyezi.
---------------------------
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2./ Egyebek:
a) Javaslat a közterület fenntartási munkákra beérkezett ajánlatokról - a
polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
fűnyírásra az Agrofauna Bt. ajánlata érkezett, akik az elmúlt évben is végezték
ezt a munkát, valamint az Iszkom Kft ajánlata, amely 13.000 Ft-al kedvezőbb.
Ennek ellenére az Agrofauna Bt. ajánlatát javasolja elfogadni, mivel az ő
munkájukat már ismerik a településen, azzal elégedettek. Az árajánlatuk az elmúlt
évivel megegyező, ezért javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület és
hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a javaslat ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (VI.18.) 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 az ajánlatában
foglalt 153.600.-Ft+ÁFA alkalmankénti fűnyírási árral.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlatban
szereplő feltételekkel a csatolt vállalkozási szerződés aláírására.

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

b) b) Javaslat a Polgári Védelmi Egyesületi tagság ügyében – a polgármester
előterjesztésében

Marics József polgármester elmondta, hogy a Fejér Megyei Polgárvédelmi
Egyesület megküldte a 10.000 Ft. tagdíjról szóló számlát. A költségvetés
elfogadásakor azt mondtuk, hogy a tagságunk további fenntartásáról külön döntést
fogunk hozni. Kérdezem a Képviselőket, hogy mi a véleményük az egyesületi
tagságunk további fenntartásával kapcsolatban?
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Szalmási Tamás Ferencné képviselő: elmondta, hogy miután nem kötelező feladat
a tagság, javasolta annak megszűntetését.

A Képviselő-testület a javaslat ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012. (VI.18.) B. Önk. sz. határozata
A Polgári Védelmi Egyesületi tagság megszűntetéséről
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Fejér Megyei Polgári Védelmi Egyesületi tagsági viszonyát 2013. április 18.
napjával megszűnteti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Fejér Megyei
Polgári Védelmi Egyesületet értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 30.
--------------------------

Marics József polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a Székesfehérvári
Városgondnokság Kft. egyeztetésre megküldte a Hulladékgazdálkodási tervet.
Átnéztem, egyetlen észrevételem van. Nem tartom célszerűnek azt, hogy a jövőben
a hulladékszigeten csak az üveget gyűjtenék, ugyanis a lakosság inkább elviszi a
PET palackot is a hulladékszigethez, azt nem szívesen tárolja otthon egy hónapig,
amíg jön a házhoz menő gyűjtés.
A képviselő-testület a tájékoztatást – 3 igen szavazattal, egyhangúlag, határozat
hozatal mellőzésével- 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

