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Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte Dr.
Kovács Ferenc r. alezredes urat.
Megállapította, hogy a testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő
képviselőből 4 fő jelen van. Tájékoztatta a jelen levőket, hogy az ülésről hangfelvétel
készül. Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a
meghívóban szereplő napirend elfogadását.
A Képviselő-testület a napirendet együtt elfogadta és - 4 igen szavazattal –
egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következők szerint fogadta el és tárgyalta
meg:

N A P I R E N D:
1. Javaslat a Mór Városi Rendőrkapitány kinevezéséhez szükséges
véleményre – a polgármester előterjesztésében
2. Mór Város Rendőrkapitányának beszámolója a község közbiztonsági
helyzetéről – a rendőrkapitány előterjesztésében
3. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás – háziorvosi,
tevékenység – helyzetéről – az ellátást végzők előterjesztésében

védőnői

4. Javaslat az adósságkonszolidációban részt nem vett települések részére
biztosított fejlesztési támogatás igénylésére – a polgármester
előterjesztésében
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5. Javaslat a vízmű termelő kút tartalék szivattyú beszerzésére – a
polgármester előterjesztésében
6. Javaslat a hulladékszállításra vonatkozó Együttműködési Megállapodás
megkötésére a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft.-vel –
a polgármester előterjesztésében
7. Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodás módosítására – a polgármester előterjesztésében
8. Javaslat az Ezer-Jó egyesület Alapszabály elfogadására – a polgármester
előterjesztésében
9. Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről,
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében

főbb

10. Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Javaslat a Mór Városi Rendőrkapitány kinevezéséhez szükséges véleményre
– a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy a főkapitány úr megküldte az alezredes úr szakmai életútjáról készült
tájékoztatót minden érintett településhez, ami a képviselő-testület tagjai részére is
kiküldésre került. Kiegészítette szóban a napirendi ponttal kapcsolatos anyagot
azzal, hogy többszöri találkozás után, ahol leginkább a közbiztonságról és a faluról
esett szó, elmondhatja, hogy komolyan veszi a munkáját, és bármikor lehet rá
számítani.
Átadta a szót az alezredes úrnak.
Dr. Kovács Ferenc r. alezredes
Elmondta, hogy arra törekszik, hogy a hozzá tartozó települések lakosaival és
polgármestereivel is szeretne jó kapcsolatot kiépíteni, lehetőségeihez mérten
szívesen részt vesz a falu életében, jobban meg szeretné ismerni a településeket,
hogy megkönnyítse munkáját ezzel. Megköszönte a testület és a polgármester úr
bizalmát.
Marics József polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt a napirendi ponttal kapcsolatban felkérte a testület
tagjait döntsenek a napirendi ponttal kapcsolatban.
A Képviselő-testület a napirend ügyében – 4 igen szavazattal – egyhangúlag
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2014 (III.04.) önkormányzati határozata
a rendőrkapitány kinevezéséhez szükséges véleményről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján dr. Kovács Ferenc
r.alezredesnek, a Móri Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztása
ellátására szóló kinevezését támogatja.
--------------------------

2./ Mór Város Rendőrkapitányának beszámolója a község közbiztonsági
helyzetéről – a rendőrkapitány előterjesztésében
Marics József polgármester
Tájékoztatta a testületet, hogy az előterjesztés írásos anyaga kiküldésre került.
Átadta a szót az alezredes úrnak a beszámoló kiegészítésére.
Dr. Kovács Ferenc r. alezredes
Megköszönte a szót, a beszámolóhoz annyit tenne hozzá, hogy a falu azokhoz a
településekhez tartozik, ahol a legalacsonyabb a bűnözési arány. Regisztrált
bűncselekmény nagyon kevés volt, 3 esetből, 1 rongálás és 2 lopás történt a faluban.
Elmondta, hogy a betörésekkel kapcsolatban még nem zárult le a nyomozás, ezért
nem láthatják a beszámolóban.
Marics József polgármester
Hozzátette, megbeszélték, hogy a későbbiek folyamán több rendőri jelenlétre lehet
számítani, nem csak rendőrautóval járőrőznek, hanem gyalog is. Tájékoztatta még a
rendőrkapitányt a sok crossmotorossal kapcsolatban is vannak gondjaik, akik szintén
zavarják a falu lakóinak nyugalmát.
Fülöp Gyula képviselő
Elmondta, hogy ő sokszor jár Várpalotára vásárolni és rendszerint látja az erdő
mellett parkoló kocsikat, ahol különböző dolgokat pakolnak át egyik kocsiból a
másikba, érdeklődött, hogy ezzel kapcsolatban mit lehet tenni.
Dr. Kovács Ferenc r. alezredes
Javasolta, hogy ilyen esetekben azonnal értesítsék a rendőrséget, és ha van arra
mód, írják fel a rendszámokat, mert úgy könnyebb a gyanúsítottak után nyomozni,
megtalálni.

A Képviselő-testület a napirend ügyében – 4 igen szavazattal –egyhangúlag
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2014. (III.04.) önkormányzati határozata
a rendőrkapitányság beszámolója ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Móri
Rendőrkapitányság beszámolóját Bakonykúti község közrendjének és
közbiztonságának 2013. évi helyzetéről, amelyet tudomásul vesz és elfogad.
---------------3./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás – háziorvosi, védőnői tevékenység
– helyzetéről – az ellátást végzők előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy az előterjesztés kiküldésre került.
Mivel kérdés és hozzászólás nem történt a napirendi ponttal kapcsolatban, felkérte a
testület tagjai határozzanak a napirendi ponttal kapcsolatban.
A Képviselő-testület a napirend ügyében – 4 igen szavazattal –egyhangúlag
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2014. (III.04.) önkormányzati határozata
a háziorvosi beszámoló ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr.Kisari
Eszter háziorvos beszámolóját Bakonykúti egészségügyi alapellátásáról, a
háziorvosi tevékenység 2013. évi ellátásáról. amelyet elfogad.
--------------Marics József polgármester
Az írásban kiküldött előterjesztést, szóban kiegészítette, azzal, hogy a szociális
központ minden negyedévben tart eseti megbeszéléseket közösen az védőnővel,
óvoda és iskola vezetővel együtt.
A Képviselő-testület a napirend ügyében – 4 igen szavazattal –egyhangúlag
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2014. (III.04.) önkormányzati határozata
a védőnői beszámoló ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői tevékenység
ellátásáról szóló 2013. évi tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
---------------
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4./ Javaslat az adósságkonszolidációban részt nem vett települések részére
biztosított fejlesztési támogatás igénylésére – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy a támogatás összegét rendelet által meghatározott célra lehet
elhasználni, építőipari tevékenységre, út-, híd- és járdaépítésre, felújításokra.
Parajdi Cecília jegyző
Felolvasta a BM rendelet vonatkozó szakaszait, ami meghatározza, hogy pontosan
mire lehet igényelni és felhasználni a támogatást. Elmondta, hogy 2016-ig kell a
támogatás összegével elszámolni, és hozzátette, hogy célszerűbb nem két
részletben megoldani a felújítást, mert a munkagépek kiszállása többe fog akkor
kerülni.
Marics József polgármester
Véleménye szerint a templomtól felfelé lévő nem aszfaltozott útszakasz felújítását
kellene a támogatásból elvégezni. Ezzel kapcsolatban már kért egy részletes
költségkalkulációt, hogy körülbelül mennyi összegre lehet számítani a munkálatok
során. Hozzátette, hogy a kapott összeg magasabb, mint a támogatás összege
lenne, viszont a tartalékból ki lehet egészíteni. Természetesen a javaslattal
kapcsolatban árajánlatokat kell majd bekérni. Ha ezt választja a testület akkor a
faluban aszfaltos lenne minden út.
Javasolta, hogy az út felújítására költsék ezt az összeget, továbbá kapjon
felhatalmazást a műszaki tartalmat összeállító szakember megbízására az
árajánlatkéréshez. A pályázat induljon el 700 fm aszfaltozással és az út két 2 oldalán
700 fm padkafeltöltéssel.

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

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2014. (III.04.) önkormányzati határozata
az adósságkonszolidációban részt nem vett települések pályázata ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásáról szóló 10/2014. (II.10.) BM rendelet ( a továbbiakban: BM.rend.)2.§
(1) bekezdés a) pontja alapján Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. mell. 10.pont a) pontjában
foglalt vissza nem térítendő támogatás iránt.
A pályázati támogatás mértéke: 2.950.000.-Ft (BM.rend. 3.§ (1) bek. b) pontja
szerint)
A pályázati cél: Bakonykúti Szabadság utca útburkolatának
hosszúságú aszfaltozása, illetve 700 fm hosszban padkafeltöltés.
A felújítás várható (becsült) költsége: 5.719.000.-Ft +ÁFA.

700 fm
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A képviselő-testület a felújítás megvalósításához – a pályázat kedvező
elbírálása esetén – a támogatáson felüli költségeket a 2014. évi
költségvetéséből , a beruházási tartalék terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - a pályázat kedvező
elbírálását követően, az árajánlat kéréshez szükséges dokumentáció
összeállításának elkészíttetésére, legfeljebb 100.000.-Ft+ Áfa költséggel.
--------------5./ Javaslat a vízmű termelő kút tartalék szivattyú beszerzésére – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy a tartalék szivattyú megrendelésével kapcsolatos anyagot mindenki
megkapta, melyből látszik, hogy a végösszeg kevesebb lesz, mint a tervezett.
A Képviselő-testület a napirend ügyében – 4 igen szavazattal –egyhangúlag
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2014. (III.04.) önkormányzati határozata
a vízmű termelő kút tartalék szivattyú beszerzéséről
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település ívóvíz
ellátása érdekében a tulajdonában lévő termelő kút működéséhez 1 db
GRUNDFOS SP 5A-21 típusú tartalék szivattyú beszerzésével egyetért és
felhatalmazza a polgármestert, hogy a DRV.Zrt-től 229.806.-Ft+ÁFA (összesen:
291.854.-Ft) költséggel - amely az önkormányzat 2014. évi költségvetésében
szerepel - a szivattyú megrendeléséről gondoskodjon.

--------------6./ Javaslat a hulladékszállításra vonatkozó Együttműködési Megállapodás
megkötésére a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft.-vel – a
polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
A szerződés tervezet kiküldésre került a képviselő-testület tagjai részére. Elmondta,
hogy az előzőleg megküldött tervezettel kapcsolatos aggályait megfogalmazta az
igazgatónak, akivel azt követően átbeszélték a megállapodást, hozzátette, hogy a
zöldhulladék elszállítására évente egyszer lesz majd alkalom, aminek az időpontját
az önkormányzat határozza meg. A szelektív hulladékgyűjtő sziget fenntartása
továbbra is indokolt, hiszen sokan használják, ezért javasolta, hogy az
Együttműködési Megállapodást csak úgy fogadják el, hogy amíg a jogszabályi
feltételek lehetővé teszik, a szelektív sziget maradjon. A lomtalanítással kapcsolatos
változásokról pedig a lakosságot ki fogja értesíteni az önkormányzat, melyben egy
részletes tájékoztatást kapnak.
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A Képviselő-testület a napirend ügyében – 4 igen szavazattal –egyhangúlag
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2014. (III.04.) önkormányzati határozata
Depóniával kötendő együttműködési megállapodás ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta - a
határozat
mellékletét
képező
-,
a
Depónia
Hulladékkezelő
és
Településtisztasági Kft-vel, a települési szilárd hulladék-gazdálkodási feladatok
ellátásával kapcsolatosan kötendő együttműködési megállapodást, amelyet
elfogad azzal, hogy a településen működtetett szelektív hulladék sziget
mindaddig fennmaradhat, amíg arra jogszabályi lehetőség van.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás fentiek
szerinti aláírására.
--------------7./ Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodás módosítására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy a megállapodás módosításának egyik része jogszabályozási
változás miatt vált szükségessé, másik része pedig a Házi Segítség nyújtás
elszámolása miatt.
Az új megállapodás elfogadása esetén 2014 április 1-én lép hatályba.
A Képviselő-testület a napirend ügyében – 4 igen szavazattal –egyhangúlag
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2014. (III.04.) önkormányzati határozata
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának XI.
számú módosítására vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozta:
Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a 2005. május 6. napján
megkötött Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását
(továbbiakban: Megállapodás) – 2014. április 1-jei hatállyal – az alábbiak szerint
módosítja, mely a Megállapodás XI. számú módosítása:
I.
1.

A Megállapodás I/5.2. pontja az alábbira módosul:
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„5.2.

A Társulás településeinek összlakosságszáma:

2004. január 1-i adatok szerint:
2005. január 1-i adatok szerint:
2006. január 1-i adatok szerint:
2007. január 1-i adatok szerint:
2008. január 1-i adatok szerint:
2009. január 1-i adatok szerint:
2010. január 1-i adatok szerint:
2011. január 1-jei adatok szerint:
2012. január 1-jei adatok szerint:
2013. január 1-jei adatok szerint:
2014. január 1-jei adatok szerint:
2.

137.869 fő
137.652 fő
137.719 fő
136.961 fő
137.349 fő
137.402 fő
137.248 fő
136.888 fő
136.514 fő
136.303 fő
135.311 fő”

A Megállapodás I/6. pontja az alábbira módosul:
„6.
Állandó lakosság száma: (fő)

A

Társulás
2014.01.01.

6.1. Csór Község Önkormányzata
Székhely: 8041 Csór, Fő tér 10. sz.
Képviseli: Csete Krisztián polgármester

1 869

6.2. Füle Község Önkormányzata
Székhely: 8157 Füle, Petőfi u. 22. sz.
Képviseli: Gubicza József polgármester

872

6.3. Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata
Székhely: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. sz.
Képviseli: Gáll Attila polgármester

2 028

6.4. Jenő Község Önkormányzata
Székhely: 8146 Jenő, Batthyány u. 53. sz.
Képviseli: Varga István polgármester

1 275

6.5. Kőszárhegy Község Önkormányzata
Székhely: 8152 Kőszárhegy, Fő u. 103. sz.
Képviseli: Borján Péter polgármester

1 623

6.6. Lovasberény Község Önkormányzata
Székhely: 8093 Lovasberény, Kossuth u. 62. sz.
Képviseli: Szili Miklós polgármester

2 693

6.7. Moha Község Önkormányzata
Székhely: 8042 Moha, Fő u. 26. sz.
Képviseli: Kovács Sándorné polgármester

567

6.8. Nádasdladány Község Önkormányzata
Székhely: 8145 Nádasdladány, Petőfi u. 1. sz.
Képviseli: Varga Tünde polgármester

1 815

6.9. Pátka Község Önkormányzata
Székhely: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz.
Képviseli: Nagy Dániel Ferenc polgármester

1 693

tagjai:
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6.10. Polgárdi Város Önkormányzata
Székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. sz.
Képviseli: Nyikos László polgármester

6 845

6.11. Sárkeresztes Község Önkormányzata
Székhely: 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz.
Képviseli: Krähling János polgármester

1 552

6.12. Sárkeszi Község Önkormányzata
Székhely: 8144 Sárkeszi, Petőfi utca 40. sz.
Képviseli: Farkas Gyuláné polgármester

598

6.13. Sárszentmihály Község Önkormányzata
Székhely: 8143 Sárszentmihály, Fő u. 54. sz.
Képviseli: Kalmár Tibor polgármester

3 134

6.14. Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz.
Képviseli: Mátrai Csaba polgármester

4 605

6.15. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz.
Képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester
99 237
6.16. Úrhida Község Önkormányzata
Székhely: 8142 Úrhida, Kossuth u. 66. sz.
Képviseli: Bognár József polgármester
6.17. Bakonykúti Község Önkormányzata
Székhely: 8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. sz.
Képviseli: Marics József polgármester
6.18. Zámoly Község Önkormányzata
Székhely: 8081 Zámoly, Kossuth u. 43. sz.
Képviseli: Bánszki István polgármester

2 447

134

2 324”

3. A Megállapodás V/5.4. pontja az alábbira módosul:
„5.4. A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára az adott
település képviselő-testületének a polgármester helyettesítésének rendjéről
szóló döntésében foglaltak szerint az alpolgármester, avagy személy
szerint meghatározott képviselő-testületi tag jár el.”
4. A Megállapodás VIII/15.2. pontja az alábbira módosul:
„15.2. A Társulás költségvetése magába foglalja az Intézmény és a
munkaszervezeti feladatok költségvetését is. A költségvetési
határozatban az Intézmény és a munkaszervezeti feladatok kiemelt
előirányzatait feladatonként külön-külön szükséges szerepeltetni.”
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5. A Megállapodás VIII/15.4. pont második bekezdése az alábbira módosul:
„A IX/9.1.1. - 9.1.5. pontban nevesített nem székesfehérvári
önkormányzati tulajdonú telephelyeken – ellátottak számára nyitva álló
egyéb helyiségekben – felmerülő üzemeltetési költségek számítása az
Intézmény általi igénybevétellel arányos módon – helyiségenként
összköltség/m2 igénybevétel tartama a teljes munkahéthez
viszonyítottan – történik.”
6. A Megállapodás VIII/15.6. pontja az alábbira módosul:
„15.6.
A Társulási Tanács az éves költségvetés megállapítása során
összegszerűen határozza meg a közösen ellátott feladatok önkormányzati
többletköltségeinek
összegeit,
mint
önkormányzati
működési
költségelőleget. A lakosságszám alapján megállapított összegeknél a
tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszám az irányadó.
A
feladatonkénti
önkormányzati
többletköltségek
meghatározása
tervezéskor:
15.6.1.
A költségvetés elkészítése során a kiadások és bevételek
meghatározása elkülönítetten, feladatonként történik.
15.6.2.
Többletköltség (házi segítségnyújtás kivételével): az adott
feladatnál a kiadás állami támogatással, saját bevétellel,
támogatásértékű működési bevétellel és államháztartáson kívülről
átvett pénzeszközzel nem fedezett része.
15.6.3.
Többletköltség
házi
segítségnyújtás
esetén:
a
házi
segítségnyújtásnál a tagi Önkormányzatra eső kiadás a tagi
Önkormányzatra eső állami támogatással, saját bevétellel,
támogatásértékű működési bevétellel és államháztartáson kívülről
átvett pénzeszközzel nem fedezett része.
15.6.3.1. A tagi Önkormányzatra eső kiadás: a házi segítségnyújtás
feladatra tervezett összes kiadás az adott településre a
tárgyévre jóváhagyott álláshelyek száma arányában.
15.6.4.
Az orvosi ügyeletnél a kiadás
összegének meghatározásakor a feladatot ellátó közreműködő
szervezet, valamint az Orvosok Háza Társasház által szolgáltatott
költségvetési tervezetet szükséges irányadónak tekinteni.
Az önkormányzatonkénti többletköltségek vetítési alapja tervezéskor:
15.6.5.
A családsegítés, a munkaszervezeti feladatok, valamint az orvosi
központi ügyelet esetében a teljes lakosságszám,
15.6.6.
gyermekjóléti alapellátás esetében a 0-17 éves korú
lakosságszám,
15.6.7.
családi napközi esetében az Önkormányzat közigazgatási
területén ellátottak után a tárgyévre igényelt állami hozzájárulás
feladatmutatója.”
7.

A Megállapodás VIII/15.8. pontja az alábbira módosul:
„15.8.

Elszámolás, zárszámadás:

11
A feladatonkénti önkormányzati többletköltségek
meghatározása
figyelemmel a 15.6.2. és 15.6.3. pontokra - elszámoláskor:

–

15.8.1. Év közben a feladatokat érintő kiadásokat és bevételeket
elkülönítetten kell könyvelni. Azon feladatok esetén, ahol a hatályos
szakfeladatrend szerint egy szakfeladat több feladatot foglal
magában, kódokra történő bontás szükséges.
15.8.2. Az orvosi ügyeletnél a kiadás összegének meghatározásakor a
feladatot ellátó közreműködő szervezet által szolgáltatott
beszámolót, valamint az Orvosok Háza Társasház költségeit
szükséges figyelembe venni.
15.8.3. A 15.4. pontban meghatározott Önkormányzatoknak éves kimutatást
kell benyújtani az Intézményt terhelő dologi kiadásaikról.
15.8.4.
Házi segítségnyújtás esetén figyelembe kell venni a 15.6.3.
pontban meghatározott többletköltség elszámolásánál az alábbiakat:
15.8.4.1. A tagi Önkormányzatra eső kiadás: a házi segítségnyújtás
feladatra teljesített összes kiadás az adott településre a
tárgyévre jóváhagyott álláshelyek száma arányában.
15.8.4.2. A tagi Önkormányzatra eső bevétel: a tagi Önkormányzat
ellátottjai után és az adott településen munkát végzők
átlagos statisztikai állományi létszám alapján járó állami
támogatás, átvett pénzeszköz, valamint az adott
településen ellátottak után beszedett térítési díj bevétel.
Az önkormányzatonkénti többletköltségek vetítési alapja zárszámadásakor:
15.8.5.
A családsegítés, a munkaszervezeti feladatok, valamint az orvosi
központi ügyelet esetében a teljes lakosságszám,
15.8.6.
gyermekjóléti alapellátás esetében a 0-17 éves korú
lakosságszám,
15.8.7.
családi napközi esetében az Önkormányzat közigazgatási
területén ellátottak után a tárgyévre teljesített állami hozzájárulás
feladatmutatója,
A költségvetési évre vonatkozó önkormányzati működési költséghozzájárulás az adott évre vonatkozó költségvetési beszámoló
(zárszámadás) keretében történik, melynek alapján:
15.8.8.
Az érintett Önkormányzatoknak az általuk már a 15.7. pont
szerint megfizetett önkormányzati működési költségelőlegen felüli
további tényleges költségkülönbözetet - Társulási Tanács ellenkező
döntése hiányában - a zárszámadás jóváhagyását követő 30 napon
belül kell megtéríteniük.
15.8.9. Amennyiben a 15.7 pont szerinti többletköltségek a ténylegesen
felmerült költségeket meghaladják, úgy annak összege a következő
évre vonatkozó térítésbe beszámításra kerül a zárszámadást követő
60 napon belül.”
8. A Megállapodás VIII/15.10.6. pontja az alábbira módosul:
„15.10.6. A Polgármesteri Hivatal – az illetékes Önkormányzat írásbeli kérelme
alapján – köteles minden olyan analitikus nyilvántartást, állami
támogatás igénylés/lemondás adatait a többletköltséget viselő
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Önkormányzat részére – erre irányuló igény esetén – megküldeni,
amely a beszámolókat, tervezéseket alátámasztja.”
9. A Megállapodás VIII/15.10.11. pontja az alábbira módosul:
„15.10.11. A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységeit a
Társulási
Megállapodás
3. számú melléklete tartalmazza.”
10. A Megállapodás IX/9.1.1. pontjának címe az alábbira módosul:
„9.1.1.

Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek a gyermekjóléti
központ tekintetében:”
11. A Megállapodás IX/9.1.2. pontjának címe az alábbira módosul:
„9.1.2.

Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek a gyermekjóléti
szolgálat tekintetében:”
12. A Megállapodás IX/9.1.3. pontjának címe az alábbira módosul:
„9.1.3.

Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek a házi segítségnyújtás
alapszolgáltatás tekintetében:”
13. A Megállapodás IX/9.1.4. pontjának címe az alábbira módosul:
„9.1.4.

Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek a családsegítés
alapszolgáltatás tekintetében:”
14. A Megállapodás IX/9.1.3.9. pontja az alábbira módosul:
„9.1.3.9. 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz.”
15. A Megállapodás IX/9.2. pontja az alábbira módosul:
„9.2. Az Intézmény szakmai alaptevékenységi köre:
kormányzati funkció megnevezése

kormányzati
funkció száma
104012

9.2.1.

Gyermekek átmeneti ellátása

9.2.2.

Gyermekek napközbeni ellátása

104030

9.2.3.
9.2.4.
9.2.5.

Gyermekjóléti szolgáltatások
Házi segítségnyújtás
Családsegítés

104042
107052
107054

Az Intézmény mindenkori tevékenységi körét, székhelyét és telephelyeit és
ellátottak részére nyitva álló egyéb helyiségeit a Társulási Tanács irányítói
jogkörében állapítja meg, mely a Társulási Megállapodás módosítását nem
igényli, azzal, hogy a következő Társulási Megállapodás módosítása során
annak átvezetése megtörténik.
Az Intézmény feladata a családok és ezen belül a gyermekek
kiegyensúlyozottabb életvitelének szervezése, a konfliktushelyzetek lehetőség
szerinti oldása, a családgondozó, valamint a gyermekjóléti szolgálatok egységes
szakmai elvek alapján történő bővítése, a helyettes szülői hálózat családi
napközi, házi segítségnyújtás működtetése. "
16. A Megállapodás IX/2.20. pontjának utolsó bekezdése az alábbira módosul:
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„A Társulás a Gyvt. 43. §-a alapján a családi napközi feladatot 2014. január 1.
napjától 2014. december 31. napjáig Polgárdi Város Önkormányzata és
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedően
látja el. Amennyiben 2014. december 31. napjáig Polgárdi Város Önkormányzata
és Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata önállóan vagy közösen
létrehozott társulás útján a családi napközi feladat elvégzésére működési
engedéllyel nem rendelkezik, úgy az érintett közigazgatási területre kiterjedően a
Társulás a működési engedély beszerzéséig, de legfeljebb 2015. április 30.
napjáig továbbra is ellátja a családi napközi feladatot.”
17. A Megállapodás IX/11.6.2. pontja az alábbira módosul:
„11.6.2. Fenti esetben a telephely, ellátottak számára nyitva álló egyéb
helyiség fekvése szerint érintett Önkormányzat váltja meg, - a
megszűnés időpontjában fennálló forgalmi értéken – a többi
Önkormányzatot megillető tulajdoni hányadot.”
18. A Megállapodás IX/12.1. pontja az alábbira módosul:
„12.1. Az Intézmény fenntartásának fedezeteként szolgálnak a mindenkori
hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti
állami támogatások, egyéb kiegészítő költségvetési hozzájárulások,
társulási állami költségvetési hozzájárulások, egyéb saját bevétel, valamint
átvett pénzeszközök.”
19.
A Megállapodás XIV/4. pontja kiegészül az alábbi 4.11. ponttal:
„4.11.
A Társulási Megállapodás XI. számú módosítása 2014. április 1.
napján lép hatályba.”
20. A Megállapodás XIV/4. pontjának
megnevezése az alábbira módosul:

Mellékletében

a

3.

sz.

melléklet

„3. sz. melléklet: A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás kormányzati
funkció szerinti alaptevékenységei.”
21. A Megállapodás 3. sz. melléklete az alábbira módosul:
„3. sz. melléklet
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás alaptevékenységének kormányzati
funkciók szerinti besorolása:
kormányzati funkció megnevezés
1.
2.
3.
4.
5.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

kormányzati
funkció száma
011130
013210
013350
013360
041231

14
6.

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041232

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Gyermekek átmeneti ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatások
Házi segítségnyújtás
Családsegítés

041233
041236
041237
066020
072112
104012
104030
104042
107052
107054
„

II.
1.

A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt XI. számú
módosítással egységes szerkezetbe foglalva a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás XI. számú módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint
felkéri a Polgármestert, hogy a határozat megküldésével értesítse a
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a
Közgyűlés döntéséről.

Felelős:

polgármester
jegyző

Határidő:

értelemszerűen
---------------

8./ Javaslat az Ezer-Jó egyesület Alapszabály elfogadására – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester
Tájékoztatta a testületet, hogy az egyesület alakuló ülésén elfogadta az
alapszabályát, amelyet a tag önkormányzatoknak is el kell fogadni. Javasolta az
alapszabály elfogadását.
A Képviselő-testület a napirend ügyében – 4 igen szavazattal –egyhangúlag
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2014. (III.04.) önkormányzati határozata
az Ezer-jó egyesület Alapszabály elfogadása ügyében
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a határozat melléklete szerint az EZER-Jó Vidékfejlesztési Egyesület
Alapszabályát.
--------------9./ Tájékoztató az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb eseményekről,
intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
A./ „Területfejlesztés
előterjesztésében

Fejér

Megyében”

Konferencia

–

polgármester

Marics József polgármester
Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban egy tájékoztatón vett részt, ahol bemutatták a
2014-2020-as uniós programidőszakra vonatkozó tervezési feladatokat, tájékoztatta
a tagokat, hogy az önkormányzatok részére elkülönített források lesznek a megyei
fejlesztési feladatokra.
B./ Közterületi fák nyesése és a Gagarin utcai véderdősáv tisztítása, pótlása polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy március 5-én kezdi a vállalkozó a munkát, és a megtisztított
védősávot pótolni is fogják a költségvetésben tervezett keret terhére.
A Képviselő-testület a napirend ügyében – 4 igen szavazattal –egyhangúlag –
határozat hozatal mellőzésével - tudomásul vette.
--------------10./ Egyebek
Közterületi járdafelújítással kapcsolatos kérelem ügyében – a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy kiküldte Szaller István kérelmét melyben körülbelül a közterületen 13
fm hosszú járdaszakasz felújításával kapcsolatban kéri az önkormányzat segítségét.
Van arra lehetőség, hogy a költségvetésből egy összeget, elkülönítsenek erre a
célra.
Parajdi Cecília jegyző
Véleménye szerint év elején a költségvetésben egy keretet kellene elfogadni ilyen
célokra, amire a falu lakossága pályázhatna, így minden polgár számára lehetővé
tennék az ingatlana előtti közterületi járda felújításhoz való önkormányzati segítséget,
és az így lenne igazságos.
Szalmási Ferenc Tamásné képviselő
Véleménye szerint a falu érdeke is, hogy szép legyen a település és az utcák. Ő
300 000 Ft-ot javasol elkülönítésre.
Marics József polgármester
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Javasolta, hogy a költségvetés belterületi utak és járdák felújítása keretéből
különítsenek el 300 000 Ft-ot, amire a lakosságnak április 15-ig van lehetősége
pályázatot benyújtani járda felújításra. Erről természetesen a lakosság ki lesz
értesítve.

A Képviselő-testület a napirendhez kapcsolódóan – 4 igen szavazattal –egyhangúlag
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2014. (III.04.) önkormányzati határozata
a közterületi járdafelújításokhoz önkormányzati keret biztosításáról

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy a
község lakóival együttműködve megkezdi a közterületi, felújításra szoruló
járdák karbantartását, amelyhez 2014. évre – a költségvetésében a dologi
kiadások terhére – 300.000.-Ft keretet biztosít.
A Bakonykúti községben lévő lakóingatlanok tulajdonosai 2014. április 15.
napjáig nyújthatják be kérelmüket az ingatlanuk előtti, felújításra szoruló járda
karbantartásához önkormányzati anyagszükséglet beszerzéséhez.
A határidőben beérkezett kérelmeket a képviselő-testület bírálja el és az
elfogadott éves keret terhére a legrosszabb állapotú járdák javításához folyó
méterenként 2.000.- Ft értékű építőanyagot biztosít az igénylők számára.
A képviselő-testület a beérkezett kérelmeket 2014. április 30. napjáig bírálja el.
---------------

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

K. m. f.

Marics József
polgármester

Parajdi Cecília
jegyző

