
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 
06-án megtartott rendes, nyilvános  testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
Jelen vannak:  

Marics József   polgármester 
Dr. Fülöp Gyula    képviselő 
Szalmási Tamás Ferencné  képviselő 

 
Tanácskozási joggal:   
  
                      Parajdi Cecília                              jegyző 
                      
Igazoltan távol maradt: 
   
       Kasza Jánosné    alpolgármester 
  Törjék György    képviselő 
 
Marics József  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a 
telefonon történt értesítés szerint nem közös képviselő-testületi ülésen kerül sor az 
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal működésével, 2014. évi 
költségvetéssel, Alapító Okirat módosításával kapcsolatos napirendek tárgyalására, 
ezért nem volt indokolt, hogy más településen ülésezzen a képviselő-testület. 
Alpolgármester Asszony már a délelőtti ülésen jelezte, hogy délután nem tud jelen 
lenni. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül.     
Megállapította, hogy a testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő 
képviselőből 3 fő jelen van.   
 
Marics József  polgármester  elmondta, hogy a meghívó és a napirend írásban 
kiküldésre került a képviselőknek. 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 napirendet a polgármesteri javaslattal együtt elfogadta  és - 3  
igen szavazattal – egyhangúlag -  határozathozatal nélkül - a következő napirendet  
fogadta el és tárgyalta meg: 
 
N A P I R E N D: 
 

1./Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzat i Hivatal 2014. évi 
költségvetésére – a jegyző előterjesztésében 
 
2./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati H ivatal 
létrehozására és m űködtetésére kötött társulási megállapodás II. sz. 
módosítására – a jegyző előterjesztésében  
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

1./Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzat i Hivatal 2014. évi 
költségvetésére – a jegyző előterjesztésében 

 
Parajdi Cecília jegyz ő elmondta, hogy az előterjesztést írásban a képviselők 
megkapták. A délelőtti képviselő-testületi ülést követően már tájékoztatást adott a 
2014. évi költségvetés tervezetről. Megkérdezte, hogy valamilyen kérdés vagy 
javaslat felmerült-e azóta? 
 
Marics József polgármester  javasolta, hogy a képviselő-testület hozza meg a 
döntését, mivel kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
 A Képviselő-testület a napirend ügyében – 3 igen szavazattal – egyhangúlag  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
14/2014 (II.06.) önkormányzati határozata 

 
Az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete megtárgyalta és az 
előterjesztés szerint elfogadja az Iszkaszentgyörgyi K özös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi költségvetését 
 
                                    57.516.- e Ft bevételi és 
                                    57.516 .- e Ft kiadási f őösszeggel. 
 

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

2./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányza ti Hivatal 
létrehozására és m űködtetésére kötött társulási megállapodás II. sz. 
módosítására – a jegyző előterjesztésében 

 
Parajdi Cecília  jegyző elmondta, hogy az előterjesztést írásban a képviselők 
megkapták. A délelőtti képviselő-testületi ülést követően már tájékoztatást adott a 
közös hivatal dolgozóinak igen jelentős leterheltségéről, a túlmunkáról, ami indokolja 
a létszám bővítését összhangban a költségvetési törvényben elismert 12,49 
létszámmal. A három képviselő-testület pedig az elmúlt év decemberében állapodott 
meg arról, hogy módosítják a székhely, illetve a Csóri kirendeltség, valamint a 
Bakonykúti Polgármesteri Hivatal közötti működési költségmegosztás arányát. 
Mindezek érdekében szükséges az alapító okirat módosítása.    
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy ő is naponta tapasztalja ezt a helyzetet 
és egyetért a javaslattal. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében – 3 igen szavazattal –egyhangúlag  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
15/2014 (II.06)  önkormányzati határozata 

 
 

az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére 
szóló megállapodás II. sz .módosításáról 

 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  
az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére 
szóló megállapodás II. sz. módosításáról szóló javaslatot és a következő határozatot 
hozta: 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. – továbbiakban: Mötv. – 85. § - 86. 
§-ai alapján, az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. Tv. 8. §-ában, s „a 
közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. Tv. – továbbiakban: Kttv. – 
rendelkezéseiben foglaltak figyelembevételével Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozására és működtetésére 2012. december 19-én kelt Megállapodás 
(továbbiakban: Megállapodás) a Megállapodás 3. pontjában foglalt hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A Megállapodás 13. pontja helyébe a következő szövegrész kerül: 
 
„13.  A Képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítésében 
és létszámában az alábbiak szerint állapodnak meg: 
 
 „13.1. Szervezeti felépítés: 
          Jegyző 
                    Gazdálkodási és hivatali működést biztosító belső szervezeti egység 
                    Hatósági- igazgatási csoport belső szervezeti egység 
 
 13.2. A Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 12,5 fő melyből 

• Jegyző   1 fő 
• Aljegyző   1 fő 
• Köztisztviselő  10,5 fő” 

 
 
2. A Megállapodás 18.2.1. pontja helyébe a következő megfogalmazás kerül: 
    „18.2.1  „A székhely hivatal elhelyezését szolgáló ingatlan esetén a közmű 
szolgáltatási- víz, villany, fűtés, szemétszállítás, stb.-költségei ingatlan 
összterületének az igénybevett területrészhez viszonyított aránya szerint számítottan 
a költségek 61 %-a, a Csóri Kirendeltség hivatali helyisége tekintetében az 
Iszkaszentgyörgyre eső 61 % forintosított összegének 45 %-a ( tekintettel a Csóri 
Kirendeltségen működő 4 munkaállomásra), a Bakonykúti ügyfélszolgálat 
elhelyezését biztosító helyiség tekintetében az ingatlan rezsi költségének 5 %-a 
vehető figyelembe.” 
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3. A határozattal elfogadott Társulási Megállapodást érintő módosítások 
hatálybalépésének időpontja 2014. január 1. 
A Képviselő-testület a Megállapodást jelen határozatba foglalt módosítással 
egységes szerkezetbe foglalja, amely a határozat mellékletét képezi. 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt Megállapodás aláírására. 
 

---------------- 
 
 
 
Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, 
majd az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 

Marics József              Parajdi Cecília 
polgármester          jegyző 


