
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült:  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 
9-én megtartott rendkívüli, nyilvános  testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
 
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
Szalmási Tamás Ferencné  alpolgármester 
Varga Sándor    képviselő  
Takács János   képviselő 
 

Igazoltan távol van: 
 

Kaufman Jenőné   képviselő 
 
Tanácskozási joggal:  
   

Parajdi Cecília   jegyző 
   
 
Marics József  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen 
van,Kaufmann Jenőné bejelentette távol maradását. Tájékoztatást adott továbbá 
arról, hogy az ülésről hangfelvétel készül.   
Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy december 11-ig 
kell döntést hozni Csór kiválásáról a közös önkormányzati hivatalból, illetve ennek 
megfelelően módosítani a társulási megállapodását, valamint az Iszkaszentgyörgyi 
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát. 
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek az 
elhangzott javaslat szerinti napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület a napirendről 4 igen szavazattal – egyhangúan – a következő 
határozatot hozta 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
127/2014 (XII.09.) önkormányzati határozata 

 
az ülés napirendjének elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete a 2014. december 9-i 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint foga dta el: 
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Napirendi pontok: 
 

1. Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal közös 
fenntartásából Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
kiválásáról – a polgármester előterjesztésében 

 
2. Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és 

működtetésére vonatkozó Megállapodás módosítására – a polgármester 
előterjesztésében 

 
3. Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának módosítására – a polgármester előterjesztésében 
 

4. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társuláshoz történő csatlakozási szándékról    

 
5. Egyebek 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 
1./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányza ti Hivatal közös 
fenntartásából Csór Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének kiválásáról  
– a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztés kiküldésre került. Röviden 
összefoglalta a kiválás előzményeit, továbbá tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, 
hogy kiválással kapcsolatos költségeket a Csór önkormányzata viseli. 
 
A képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúan – a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
128/2014 (XII.09.) önkormányzati határozata 

 
 

az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásából Csór 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének kiválásáról 

 
Bakonykuti Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete megtárgyalta az 
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal létre hozásáról szóló 
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képvisel őtestületével és Csór 
Község Önkormányzata Képvisel őtestületével kötött Megállapodás alapján 
Csór Község Önkormányzata Iszkaszentgyörgyi Közös Ö nkormányzati Hivatal 
közös fenntartásából kiválására vonatkozó  el őterjesztést, melynek alapján az 
alábbi döntéseket hozza: 
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I. 

 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel őtestülete a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  – továbbiakban: Mötv. – 
85. § (3) bekezdésében foglaltak szerint dönt arról , hogy az Iszkaszentgyörgyi  
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló: 
 
� Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képvisel őtestülete 151/2012. 

(XII.19.) számú határozatával, 
� Bakonykuti Község Önkormányzata Képvisel őtestülete 84/2012. (XII.19.) 

számú határozatával és  
� Csór Község Önkormányzata Képvisel őtestülete 148/2012. (XII.19.) számú 

határozatával  
 
elfogadott Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hi vatal létrehozására és 
működtetésére vonatkozó Megállapodás – továbbiakban: Megállapodás – 
alapján Csór Község Önkormányzata Képvisel őtestülete Közös Önkormányzati 
Hivatal közös fenntartásából való 2014. december 31 -napjával történ ő 
kiválására – kilépésére – vonatkozó döntését tudomá sul véve elfogadja.     
 

II.  
 

A Képvisel őtestület az Mötv. 84. § (1) bekezdésében foglalt fe ladatokat 
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatával közösen vá ltozatlanul fenntartott 
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal útján  biztosítja, Csór Község 
Önkormányzata kiválására figyelemmel az Iszkaszentg yörgyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát 2015. január  1-jei hatállyal külön 
határozatban foglaltak szerint módosítja.  
 

III. 

 

1. A Képvisel őtestület elfogadja Csór Község Önkormányzata 
Képvisel őtestülete azon döntését, hogy az Iszkaszentgyörgyi Közös 
Önkormányzati Hivatal megsz űnő Csóri Kirendeltségén foglalkoztatott 3,5 
álláshelyen foglalkoztatott 4 f ő köztisztvisel ő végleges áthelyezéssel 
történ ő továbbfoglalkoztatását biztosítja. 

 
2. Az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal t a Csóri Kirendeltség 

elhelyezését biztosító csóri 1/2 hrsz-ú, 8041 Csór,  Fő tér 10. szám alatti 
ingatlan s a Csór Község Önkormányzata által biztos ított ingóságok 
tekintetében megillet ő térítésmentes használati joga 2014. december 31.-
napjával megsz űnik.  

 

3. A Képvisel őtestület megállapítja, hogy a közös fenntartás id őtartama alatt 
Csór Község Önkormányzatával közös tulajdon nem kel etkezett, e körben 
a felek között elszámolás nem szükséges.  
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4. Az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal  Csóri Kirendeltségén 
foglalkoztatott köztisztvisel ők 2014. december havi illetménye 
megfizetésér ől az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 
gondoskodik. 

 

5. Azon tényre figyelemmel, hogy a Közös Önkormányz ati Hivatal 
fenntartásában Csór Község Önkormányzat Képvisel őtestülete nem kíván 
2015. január 1-jei hatállyal  részt venni az Önkorm ányzatok 
Képvisel őtestületei megállapodnak abban, hogy a Megállapodás , az 
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapí tó Okirat 
módosítása, a szükséges munkáltatói intézkedések, s  egyéb iratok 
előkészítésének költségeit Csór Község Önkormányzata v iseli, az általa 
kötött ügyvédi megbízási szerz ődés teljesítése útján. 

 

6. Csór Község Önkormányzata Képvisel őtestülete az 5. pontban foglaltakon 
túlmen ően vállalja az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzat i Hivatal 
honlapjának átdolgozási egyszeri költségét, mely 25 .000,-Ft + áfa, továbbá 
a Közös Hivatal székhelyén és Bakonykuti ügyfélfoga dási helyén lév ő 
hivatali táblák cseréjének költségét 28.800,-Ft + á fa, s a Közös Hivatal 
köztisztvisel ői névtábláinak 6 személyt érint ően felmerül ő cseréjének 
35.000,-Ft+ áfa költségét, mely mindösszesen 88.000 ,-Ft+áfa. Ezen 
összeget a Közös Önkormányzati Hivatal által kiállí tott számla alapján az 
abban foglalt esedékességgel átutalással teljesíti.   

 

7. Az Önkormányzatok Képvisel őtestületei a Közös Önkormányzati Hivatalt 
érint ő  2014. évi zárszámadás során a közöttük fennállt I . pontban 
részletezett Megállapodás  19.6. pontjában foglalta k szerint járnak el azzal, 
hogy amennyiben Csór Község Önkormányzata Képvisel őtestületének 
költségkülönbözetet kell fizetnie, úgy azt a zárszá madás jóváhagyását 
követ ő 30 napon belül kell teljesítenie, túlfizetése eset én pedig ugyanezen 
időtartamon belül Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat a 
Képvisel őtestülete gondoskodik annak visszautalásáról. 

 

8. A Képvisel őtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenti tart almú külön 
ívű megállapodás aláírására.  

Felelős: Marics József 

   polgármester 

 

Határid ő: döntést követ ő 8 nap.  
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IV. 
 

A Képvisel őtestület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat kivonat 
megküldésével a döntésr ől Csór Község Önkormányzata Képvisel őtestületét 
értesítse.  

 

Felelős: Marics József 

  polgármester 

 

Határid ő: azonnal.  
------------------- 

 
2./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányza ti Hivatal létrehozására 
és működtetésére vonatkozó Megállapodás módosítására – a polgármester 
előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Elmondta, hogy az előterjesztés kiküldésre került, javasolta a kiküldött napirend 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal  – egyhangúan - a következő határozatot 
hozta  
 

Bakonykúti  Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
129/2014 (XII.09.) önkormányzati határozata 

 
az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére 

vonatkozó Megállapodás módosítására 
 

Bakonykuti Község Önkormányzata Képvisel őtestülete Csór Község 
Önkormányzata Képvisel őtestülete alapítói és fenntartói jogának közös 
megegyezéssel történ ő megszüntetésére tekintettel az Iszkaszentgyörgyi 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és m űködtetésére vonatkozó 
Megállapodást 2015. január 1-jei hatállyal az alább iak szerint módosítja, mely 
az I. számú módosítás: 
 
1. A Megállapodás bevezet őjében hatályát veszti az „és Csór Község 

Önkormányzat Képvisel őtestülete” szövegrész.  
 
2. A Megállapodás 1. pontjában a „létrehozzák” szó múlt id őre módosult, 

kiegészül a „melynek közös fenntartásában Csór Közs ég Önkormányzata 
Képvisel őtestülete 2015. január 1-napjától már nem veszt rés zt, 2014. 
december 31-napján a Közös Önkormányzati Hivatal Cs óri Kirendeltsége 
megszűnik.” szövegrésszel. 
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3. A Megállapodás 2. pontja 2.1. és 2.2. pontjában a „2010. január 1-i állapot” 
szerinti lakosságszámok „2014. január 1-jei állapot ” szerinti 
lakosságszámokra módosulnak, s kiegészülnek az Önko rmányzatokat 
képvisel ő Polgármesterek megnevezésével, egyidej űleg a 2.3. pont hatályát 
veszti.  

 

4. A Megállapodás 3.3. pontja címéb ől a „telephelye” szó törlend ő, a  3.3.1. 
pont és a 3.3.2. pont számozása hatályát veszti, eg yidej űleg a 3.3.2. pont 
címe a 3.3. pont címének részévé válik, továbbá a 3 .5. pontban a Csór 
településre vonatkozó szövegrész törlend ő.  

 
5. A Megállapodás 4.2.3. pontja valamint 4.3. pontj a „az „államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011. (XII .31.) Korm. sz. rendelet – 
továbbiakban : Ávr – 7. § (1) bekezdése c) pontja a lapján önállóan m űködő 
és gazdálkodó, az el őirányzatai feletti jogosultság tekintetében teljes 
jogkör ű,” mondatrésze hatályát veszti. 

 
6. A Megállapodás 4.4. pontja „továbbá éves költség vetése tekintetében 

engedélyezett létszáma s Áht. 23. § (2) bekezdés b)  pontjában nevesített 
előirányzatai megállapítására s éves költségvetési bes zámolója 
elfogadására” mondatrésze valamint 5. pontja hatály át veszti, mely utóbbi 
helyébe az alábbi 5. pont lép: 

 
„5. A Képvisel őtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy a Közös 

Önkormányzati Hivatal, mint helyi önkormányzati köl tségvetési szerv 
jogállását, törzskönyvi nyilvántartási számát, adós zámát, pénzintézeti 
számlaszámát jelen Megállapodás I. számú módosítása  nem érinti, az 
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapí tó Okirata 
módosítása útján annak alapítói jog gyakorlói köre és működési 
területe sz űkül.” 

 
7. A Megállapodás 6.1. pontja „jön” mondatrésze múl t időre – „jött” -  

módosul, a 6.1.2. pontja kiegészül az „Ezen jogutód lás 2014. december 31-
napjáig áll fenn” mondattal, míg 6.3. pontja a „Eze n helytállási 
kötelezettség 2014. december 31-napjáig áll fenn.” mondattal.  

 
8. A Megállapodás 6.4. pontja hatályát veszti, hely ébe az alábbi 6.4. pont lép: 
 

„6.4. Csór Község Önkormányzat tekintetében 2014. d ecember 31-napjáig 
az Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott felad atokat az 
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal látja  el, melynek 
Csóri Kirendeltsége Csór Község Önkormányzat Mötv. 85. § (3) 
bekezdése alapján meghozott döntése alapján megsz űnik. 

 
Az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal ne m min ősül a 
Táci Közös Önkormányzati Hivatal jogel ődjének, az 
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Csóri  Kirendeltsége 
megszűnésével kapcsolatos valamennyi jogosultság s vagyon i 
kihatású kötelezettség Csór Község Önkormányzat 
Képvisel őtestületét illeti meg, egyben terheli.”  
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9. A Megállapodás 7.1. pontja számozása hatályát ve szti, szövegezése a 7. 

pont részévé válik, melyben a „három” településre u talás „két” településre 
módosul, a 7.2. pont hatályát veszti, egyidej űleg 7.1.1.-7.1.3. pontok 
számozása 7.1.-7.3. pontozásra módosulnak, s ezen ú j 7.1. pont 
szövegezéséb ől az „és Csór Község Önkormányzat” mondatrész törle ndő.  

 
10. A Megállapodás 8.2. pontja és 8.5. pontja  „és Csór Község Önkormányzat 

polgármestere” mondatrésze, valamint 8.2. pontja má sodik bekezdéséb ől 
az „és Csór” mondatrész törlend ő, továbbá a 8.5. pont „megállapodhatnak” 
mondatrésze múlt id őre – „megállapodhattak” – módosul.  

 
11. A Megállapodás kiegészül az alábbi 9. ponttal, mellyel a 9. pont számozása 

10. pontra módosul, egyidej űleg a korábbi 10. pont hatályát veszti:   
 
„9. A Megállapodás I. számú módosítása a Közös Önko rmányzati Hivatal 

kinevezett jegyz ője, aljegyz ője kinevezését nem érinti, közszolgálati 
jogviszonyuk változatlanul fennáll.” 

 
12. A Megállapodás 10. pontja kiegészül az alábbi 1 0.11. ponttal: 
 

„10.11. Rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal 
kapcsolatos körözési nyilvántartási rendszerr ől és a személyek, 
dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvé ny szerinti 
adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonos nak történ ő 
átadást követ ően törli azokat”  

 
13. A Megállapodás 11. pontja szövegezése kiegészül  „A Jegyz őt távollétében 

az Aljegyz ő helyettesíti” mondattal, a jegyz ő tartós távolléte esetére 
vonatkozó mondatrész kiegészül az „és az Aljegyz ő egyidej ű” 
mondatrésszel, továbbá az „avagy a jegyz ői” mondatrészt követ ően „és az 
aljegyz ői” mondatrésszel, továbbá a „munkakör” szót követ ően az 
„egyidej ű” mondatrésszel. 

 
14. A Megállapodás 12. pontja „vagy az állandó jell eggel m űködő 

kirendeltség,” mondatrésze hatályát veszti, helyébe  a „s Aljegyz ő, vagy” 
mondatrész lép, továbbá a 12.3. pont hatályát veszt i.  

 
15. A Megállapodás 13.1. pontja kiegészül az „Aljeg yző” felsorolásával, 13.2. 

pontjában a Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyei nek száma 12,5 f őről 
akként módosul, hogy „2015. március 31-napjáig 9 f ő, ezt követ ően 8 fő”, 
míg a köztisztvisel ők létszáma „10,5 f ő” létszámról „2015. március 31-ig 7 
fő, azt követ ően 6 fő” létszámra módosul.  

 
16. A Megállapodás 14. és 14.1. pontjában a „jelen”  szó „a” köt őszóra 

módosul, továbbá a 14.1.-14.4. pontok szövegezése m últ id őre módosul, 
míg a 14.5. pont hatályát veszti, helyébe az alábbi  14.5. pont lép: 
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„14.5. Az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hiv atal Csóri 
Kirendeltség m űködésével kapcsolatosan 2014. december 31.-napján 
– a Kirendeltségen 3,5 álláshelyen  foglalkoztatott  4 fő köztisztvisel ő 
továbbfoglalkoztatása a Táci Közös Önkormányzati Hi vatalban 2015. 
január 1.-jei hatállyal biztosított Kttv. 59.§ (2) bekezdése szerinti 
végleges áthelyezés útján, oly módon, hogy a munkav égzés helye a 
Táci Közös Önkormányzati Hivatal Csóri Kirendeltség e.” 

 
17. A Megállapodás 15.1. pont „és Csór Község Önkor mányzat polgármestere” 

mondatrésze hatályát veszti, míg a 15.2.és 15.3. po nt „mindhárom” 
mondatrésze „mindkett ő” mondatrészre módosul.  

 
18. A Megállapodás 16.1. pontja „és Csór Község Önk ormányzat 

polgármestere” mondatrésze törlend ő, 16.2. pontjában a „A 
képvisel őtestületek soron következ ő ülésükön” mondatrésze helyébe a 
„Bakonykúti Község Önkormányzata Képvisel őtestülete a soron következ ő 
ülésén” mondatrész lép, s a polgármesterekre vonatk ozó szövegrészek 
többes számról egyes számra módosulnak. 

 
19. A Megállapodás 16.3. pontja „az érintett Képvis előtestület” mondatrésze 

hatályát veszti, 16.4. pontjában a „három” Önkormán yzat „két” 
Önkormányzatra módosul, míg 16.5. pontja „a 16.1. p ont szerinti 
Önkormányzat” mondatrésze helyébe a „Bakonykuti Köz ség 
Önkormányzata” mondatrész lép.  

 
20. A Megállapodás 17.1. pontja és 17.2. pontja „a 17.1. pont szerinti éves 

költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan” mondatrész e hatályát veszti, 
egyidej űleg a 17.2.-17.3. pontok számozása 17.1. -17.2. pon tra módosul. 

 
21. A Megállapodás 18.1. pont második bekezdése kie gészül a „oly módon, 

hogy a többletköltségeket a tárgyévet megel őző év január 1-jei állapot 
szerinti állandó lakosságszámok arányában viselik” mondatrésszel, míg a 
18.2. pont „a Csóri Kirendeltség hivatali helyisége  tekintetében az 
Iszkaszentgyörgyre es ő 61 % forintosított összegének 45 %-a ( tekintettel  a 
Csóri Kirendeltségen m űködő 4 munkaállomásra),” mondatrésze hatályát 
veszti.  

 
22. A Megállapodás 18.2.1. pontja „valamint a Csóri  Kirendeltség tekintetében 

1-„ mondatrésze s a 18.2.2. pont s az állandó jelle ggel m űködő Csóri 
hivatali kirendeltség m űködtetésével kapcsolatos„ mondatrésze törlend ő a 
18.3.pont „a Közös Önkormányzati Hivatal Csóri Kire ndeltsége elhelyezését 
biztosító hivatali épülete karbantartásáról Csór Kö zség Önkormányzat,” 
mondatrészével együtt.  

 
23. A Megállapodás 19.1. pontja hatályát veszti, he lyébe az alábbi 19.1. pont 

lép: 
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„19.1. A Képvisel őtestületek közösen rögzítik, hogy 2015. január 1-je i kezdő 
hatályú többletköltségek viselése tekintetében az I szkaszentgyörgyi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésé t veszik alapul 
azzal, hogy abból levonást nyer a Csóri Kirendeltsé g 2014. évi 
költségvetési összege.  

 A további költségvetési években a tárgyévet megel őző év 
költségvetése képezi a többletköltségek viselésének  alapját a Közös 
Önkormányzati Hivatal éves költségvetése megállapít ása időpontjáig.  

 
24. A Megállapodás 19.2. pontjában a „2013. évi” mo ndatrész „2015. évi” 

mondatrészre módosul, míg a „2012. évi összesített”  mondatrész „2014. 
évi” mondatrészre, egyidej űleg a 19.2.1. pont számozása s a 19.2.2. pont 
hatályát veszti, s a 19.2. pont szövegezése egy mon dattá válik.  

 
25. A Megállapodás 19.3. pont második francia bekez dése kiegészül a 

„kötelez ő feladatok, önként vállalt feladatok és államigazga tási feladatok” 
felsorolással, s a 19.3. pont utolsó bekezdésében  „a 17. pontban foglaltak 
szerint döntenek” mondatrész helyébe „el őzetesen egyeztetnek”’ 
mondatrész lép.  

 
26. A Megállapodás 19.4. pontja második bekezdéséb ől az „és Csór Község 

Önkormányzata Képvisel őtestülete” mondatrész törlend ő, egyidej űleg a 
bekezdés szövegezése megfogalmazása egyes számra – „vállal”, 
„bejelenti”, „pénzintézetének”, „vonhatja” - módosu l.  

 
27. A Megállapodás 20. és 23. pontja „és Csór Közsé g Önkormányzata” 

mondatrésze, és 21. pontja „és Nádasdladány-Csór Kö zségek 
Körjegyz ősége Csóri Kirendeltsége” mondatrésze hatályát vesz ti, továbbá 
a 20. és 21. pontban a  „felveend ő” mondatrészek múlt id őre – „felvett” – 
módosulnak, a 20. és 20.2. pontokban a 3. sz. mellé kletre utalás 2. számú 
mellékletre módosul,  továbbá a 21. pont szövegezés ében az 5. számú 
mellékletre utalás törlend ő, s a „mellékleteit” mondatrész egyes számra 
„mellékletét” módosul.  

 
28. A Megállapodás 22. pontja „a Csóri állandó Kire ndeltségen dolgozó 

köztisztvisel ők továbbfoglalkoztatásáról a telephely által érinte tt Csór 
Község Önkormányzata” mondatrésze hatályát veszti, 22.1. pontja 
szövegezése az „Aljegyz ő” mondatrészt követ ően kiegészül az „Aljegyz ő” 
mondatrésszel, míg a „települések önkormányzatai” m ondatrészt követ ően 
a „18.2. pont szerinti” mondatrésszel.  

II.  
A Képvisel őtestület a Megállapodást az I. pontban foglalt módo sítással a 
határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe 
foglalja, s felhatalmazza a polgármestert és a jegy zőt annak aláírására.  
 
Felelős: Marics József 
  polgármester 
 
  Parajdi Cecília 
  Jegyző 

------------------- 
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3./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányza ti Hivatal Alapító 
Okiratának módosítására  – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Átadta a szót a jegyzőasszonynak. 
 
Parajdi Cecília jegyz ő 
Elmondta, hogy az Alapító Okirat módosítását is Csór kiválása indokolta, hozzátette 
a változás leginkább a létszámban tükröződik. Az állam 7,12 álláshelyet finanszíroz. 
Januárban és februárban a közös hivatal dolgozóinak létszáma 9 fő, majd miután 
egy pénzügyes kolléga nyugdíjba vonul, marad 8 fő dolgozó. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot 
hozta 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
130/2014 (XII.09.) önkormányzati határozata 

 
az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására 
 
Bakonykuti Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete megtárgyalta az 
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapí tó Okiratának 
módosítására vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntéseket 
hozza: 

 
I. 

 
A Képvisel őtestület az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati H ivatal Alapító 
Okiratát módosító Okirat tartalmát az alábbiak szer int állapítja meg: 

 

ISZKASZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete és Bakonykuti 
Község Önkormányzata Képvisel őtestülete az Iszkaszentgyörgyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát 2015. január  1.-i hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezet ője „és Csór Község Önkormányzat 

Képvisel őtestülete 2013. január 1-jei” mondatrésze hatályát veszti, 
helyébe a „2015. január 1-jei” mondatrész lép, tová bbá a 2011. évi CXCV. 
tv. 8. § (2) bekezdésére történ ő hivatkozás törlend ő.  

 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja címében a „telephely ei” mondatrész egyes 

számra - „telephelye” -  módosul, a 3.1. pontja tel jes szövegezése s a 3.2. 
pont számozása hatályát veszti.  

 
3. Az Alapító Okirat 4. pontjában a „Jelen” szó „Az ” szóra módosul, s a cím 

kiegészül az „és az Alapító Okirat módosításáról” m ondatrésszel, továbbá 
a 4.3. pontot követ ően az alábbi szövegezéssel: 
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„Jelen Alapító Okirat I. számú módosítását elfogadó  s a módosítással 
egységes szerkezetbe foglaló határozat száma: 

 
4.4. Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 

Képvisel őtestülete …./2014. (XII……) számú 
határozata 

 
4.5. Bakonykuti Község Önkormányzata 

Képvisel őtestülete …./2014. (XII……) számú 
határozata” 

 
4. Az Alapító Okirat 5.2. pontja kiegészül az alább i második bekezdéssel: 
 
 „A költségvetési szerv 2014. december 31.-napjáig Iszkaszentgyörgy 

Község Önkormányzata Képvisel őtestülete, Bakonykuti Község 
Önkormányzata Képvisel őtestülete és Csór Község Önkormányzata 
Képvisel őtestülete közös fenntartásban m űködött, mely közös 
fenntartásból Csór Község Önkormányzata Képvisel őtestülete az Mötv. 
85. § (3) bekezdése alapján hozott döntése alapján 2014. december 31-
napjával kivált, mely napon a Csóri Kirendeltség – 8041 Csór, Fő tér 10. 
sz.  – megsz űnt.” 

 
5. Az Alapító Okirat 6.1.3. és 6.2.3. pontjai hatál yukat vesztik, továbbá a 9. 

pont „és Csór Község Önkormányzata” mondatrésze tör lendő.  
 
6. Az Alapító Okirat 10.1. pontja „Önállóan m űködő és gazdálkodó, az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekinte tében teljes jogkör ű” 
mondatrésze s a 10.2. pont hatályát veszti, egyidej űleg a 10.1. pont 
számozás törlend ő. 

 
 
7. Az Alapító Okirat 11. pontja címe „Jogszabály ál tal meghatározott” 

mondatrésze, 11.1. pontja „és Csór Község Önkormány zat” mondatrésze, 
valamint a 11.2. pont teljes egészében hatályát ves zti, egyidej űleg a 11.1. 
pont számozása is törlend ő.  

 
8.  Az Alapító Okirat 12. pont szakágazati besorolá sa megnevezéséb ől a 

„valamint többcélú kistérségi” mondatrész törlend ő, helyébe az „és” 
kötőszó lép, továbbá az alaptevékenységek szakfeladati rend szerinti 
besorolása helyébe a Magyar Államkincstár Fejér Meg yei Igazgatósága 
által nyilvántartott alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti 
számozással és megnevezéssel átvezetést nyernek.  

 
9. Az Alapító Okirat 13.3. pontja „és Csór Község Ö nkormányzata 

polgármestere” mondatrésze hatályát veszti. 
 
 
10. Az Alapító Okirat 15.3. pontja hatályát veszti,  egyidej űleg az azt követ ő 

bekezdésben a 15.3. pontra hivatkozás 15.2. pontra módosul.  
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II. 
 

A Képvisel őtestület az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati H ivatal 
Alapító Okiratát az I. pont szerinti módosítással a z l. számú mellékletben foglalt 
tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhat almazza a Polgármestert 
annak aláírására. 

 
Felelős:  Marics József 
   polgármester 
 
Határid ő:  azonnal 
 

III. 
 

1. A Képvisel őtestület felkéri Iszkaszentgyörgy Község Önkormányz ata 
polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát 
módosító Okiratot, továbbá az Iszkaszentgyörgyi Köz ös Önkormányzatai 
Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat át a Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Szék esfehérvár, Pet őfi u. 
5. sz. - részére a változások átvezetése érdekében – 8 napon belül küldje 
meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások 2015. január 1-jei 
hatályú bejegyzését. 

 
2. A Képvisel őtestület felkéri a polgármestert az Iszkaszentgyörg yi Közös 

Önkormányzatai Hivatal Alapító Okiratának „az infor mációs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról” szóló 2011. év i CXII. tv. rendelkezései 
szerinti közzétételér ől gondoskodjon. 

 
Felelős:  Marics József 

    polgármester 
 

Határid ő: 2014. december 31.   
 

 
 

------------------- 
 
 
 
4/ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodás i Önkormányzati 
Társuláshoz történ ő csatlakozási szándékról  – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztés kiküldésre került, 
tájékoztatta a testületet, hogy három település kíván csatlakozni a KDV 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, amelyről minden 
tagönkormányzatnak dönteni kell. Javasolta a csatlakozás elfogadását.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot 
hozta 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
131/2014 (XII.09.) önkormányzati határozata 

 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő 

csatlakozási szándékról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlak ozási szándékról szóló 
előterjesztését és a következ ő határozatot hozza: 
 
1./ Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete hozzájárulását adja 
Ócsa Város Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önko rmányzata 2015. 
január 1. napjával a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd álkodási Önkormányzati 
Társuláshoz történ ő csatlakozásához. 
Tekintettel arra, hogy a csatlakozás id őpontjában új projekt el őkészítése zajlik, 
amelynek költségei ezt követ ően fognak jelentkezni, a Képvisel ő-testület nem 
javasolja az újonnan csatlakozó önkormányzatokra a Társulási Megállapodás 
XI/3. pont harmadik bekezdésében foglaltak alkalmaz ását. 
 
2./ Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete Délegyháza Község 
Önkormányzatának 2015. január 1-vel történ ő csatlakozásához hozzájárulását 
megadni nem tudja, mivel a csatlakozási szándékról a társulni kívánó 
önkormányzat képvisel ő-testületének legalább hat hónappal korábban kell a  
határozatot meghozni, Délegyháza község Önkormányza ta Képvisel ő-testülete 
pedig err ől 2014. július 2-án döntött. 
 
 

------------------- 
 
 
5./ Egyebek 
 
A./ Javaslat az igazgatási szünet ügyében – a jegyző előterjesztésében 
 
Parajdi Cecília jegyz ő 
Elmondta, hogy december 31-e munkanap, viszont van lehetőség arra, hogy a 
képviselő-testület erre a napra igazgatási szünetet rendeljen el, ekkor minden 
dolgozó szabadságot kap, csak ügyeletet tartanak. Javasolta az igazgatási szünet 
elrendelését. 
 
Marics József polgármester 
Javasolta a napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot 
hozta 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
132/2014 (XII.09.) önkormányzati határozata 

 
az igazgatási szünet ügyében  

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete egyetért az 
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban 20 14. december 31. napján 
igazgatási szünet  elrendelésével. 
 
A képvisel ő-testület felkéri a jegyz őt az igazgatási szünet közzétételére. 
 
Felelős: jegyz ő 
Határid ő: azonnal. 
 

------------------------ 
 
B./ Javaslat a polgármesteri iroda berendezése ügyé ben – a polgármester 
előterjesztésében 
 
Marics József polgármester 
Elmondta, hogy a ¾ éves pénzügyi kimutatásból látható, hogy a készletbeszerzésnél 
maradvány van, ezért javasolja a polgármesteri irodába egy új irattároló szekrény 
beszerzését. Ezzel kapcsolatban már egyeztetett Varga Sándor vállalkozóval, aki 
54.000.-Ft-os árajánlatot tett. Javasolta az árajánlat elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot 
hozta 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
133/2014 (XII.09.) önkormányzati határozata 

 
a polgármesteri iroda berendezése ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete a 2014. évi költségvetés 
készletbeszerzésre tervezett el őirányzata terhére engedélyezi a Polgármesteri 
Hivatal irodai helyiségébe 54.000.-Ft értékben irod ai szekrény beszerzését, 
amelyre a polgármestert felhatalmazza. 
 

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

 
K. m. f. 

 
 
 
Marics József                      Parajdi Cecília 
 polgármester                   jegyző 


