JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 08án megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:
Marics József
Szalmási Tamás Ferencné
Hajdú Csaba
Kaufmann Jenőné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Igazoltan távol van:
Horváth István

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,
elmondta, hogy Horváth István képviselő jelezte, hogy külföldi tartózkodása miatt
nem tud az ülésen részt venni. Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy az ülésről
hangfelvétel készül.
Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy 2015.05. 12-ig
meg kell küldeni a házi segítségnyújtás ellátására hozott határozatunkat
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának annak érdekében, hogy a
város Közgyűlése is meg tudja hozni a döntését. A Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására vonatkozó határozatunkat is 30 napon belül meg kell hozni, ezért
indokolt ennek a napirendnek is a tárgyalása.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek az
elhangzott javaslat szerinti napirend elfogadását.
A képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúan – a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2014 (V.08.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 08-i
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
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Napirendi pontok:
1. Javaslat a házi segítségnyújtás
polgármester előterjesztésében

szolgáltatásának

ellátására

–

a

2. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására – a polgármester
előterjesztésében
3. Egyebek

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Napirend: Javaslat a házi segítségnyújtás szolgáltatásának ellátására – a
polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztés kiküldésre került.
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi
Társulás fenntartásában lévő Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított
kötelező önkormányzati szociális alapszolgáltatásokat a továbbiakban a Társulás öt
önkormányzata nem kívánja igénybe venni, hanem önálló társulást hoz létre a
feladat ellátására. Ez hatással van a Szociális Alapszolgáltatási Központ működési
költségeire, amely normatíván felüli részét a szolgáltatásokat igénybe vevő
önkormányzatoknak kell biztosítani. A probléma megoldására az érintett
önkormányzatok polgármesterei tárgyalást folytattak Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Alpolgármester Asszonyával, Brájer Évával aki tájékoztatást adott arról, hogy
a város továbbra is biztosítani fogja a házi segítségnyújtást a kistelepüléseknek,
amennyiben igénylik azt. A költségek csökkentése érdekében azonban ezt a
feladatot a jövőben nem a Társulás intézménye fogja biztosítani, hanem a
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában működő
Egyesített Szociális Intézmény nyújtja. A családsegítést és a gyermekjóléti
szolgálatot továbbra is a kistérségi fenntartásban lévő intézmény fogja biztosítani.
Ezek szerint a második félévtől a szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzájárulási
költségeink a felére csökkennek. Megvizsgálta az Iszkaszentgyörgyi intézményhez
való csatlakozás lehetőségét is, ez esetben az ügyvédi költségek miatt ez évi
költségeink magasabbak lennének, de 2016-ban ez csökkenne. Ennek ellenére nem
javasolta az Iszkaszentgyörgyhöz való csatlakozást, mivel ez esetben a gondozó
személye is változna, ami az ellátottakra nézve kedvezőtlen lenne.
Szalmási Tamásné támogatom a javaslatot, de a jogszabályi változások
függvényében 2016-ban vizsgáljuk felül a döntésünket.
A képviselő-testület a javaslatról 4 igen szavazattal – egyhangúan – a következő
határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2015 (V.08.) önkormányzati határozata
a házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátására vonatkozó javaslat ügyében
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megtárgyalta a házi
segítségnyújtás szolgáltatás ellátására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot
hozta:
Bakonykúti Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás kötelező
önkormányzati szociális alapszolgáltatási feladatot 2015. július 1. napjától 2016.
december 31. napjáig a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 90. § (4) bekezdése alapján a Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzattal kötendő megállapodással kívánja biztosítani az alábbi feltételekkel:
1. A szolgáltatást Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény (székhelye: 8000
Székesfehérvár, Rákóczi u.34.) nyújtja.
2. A szolgáltatás ellenértékeként az ellátottak után fizetendő hozzájárulás éves
mértéke:
 minden hétköznapon való igénybevétel esetén ellátottanként: 60.000
Ft./ellátott/év
 nem minden hétköznapon való igénybevétel esetén ellátottanként:
120.000 Ft./ellátott/év
azzal, hogy a költségvetési törvénynek a
házi segítségnyújtás feladatra vonatkozó módosításakor a fizetendő
hozzájárulás mértékét a megállapodó felek felülvizsgálják.
3. A szolgáltatás intézményi térítési díjának megállapítására Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a házi segítségnyújtás
szolgáltatás biztosítása tárgyában Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzatával történő megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével
értesítse a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanácsa Elnökét
a Képviselő-testület döntéséről.
Felelős: Marics József polgármester
Határidő: értelemszerűen
-----------------------------------
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2. Napirend: Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
– a
polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester elmondta, hogy a márciusi képviselő-testületi ülésen
erről az előterjesztésről már tárgyaltak, most a 2. körös egyeztetés után kell a
Társulási Megállapodás módosításáról. Javasolta az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatról 4 igen szavazattal – egyhangúan – a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2015 (V.08.) önkormányzati határozata
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására vonatkozó javaslatot megvitatta és a következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a
2006. szeptember 19. napján alapított Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Társulási
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja:
I.
1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt
szereplő Felcsút község Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt
szereplő Várpalota város Önkormányzata, valamint a Várpalota térség megnevezés.
Várpalota térség törlésére tekintettel Csór Község Önkormányzata, Öskü Község
Önkormányzata, Ősi Község Önkormányzata és Tés Község Önkormányzata
Székesfehérvár térségébe kerül besorolásra.
2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt kiegészül: Ócsa Város
Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly polgármester,
Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László
polgármester
3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő „90.§ (5) és
(8) bekezdésekben,” szövegrész helyébe „90.§ (8) bekezdésben,” szövegrész lép.
4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontjában szereplő „Ht. 88.§ (4) a, b, d,
pontokban” szövegrész helyébe „Ht. 88.§ (4) bekezdés a), b) és d) pontokban”
szövegrész lép.

5
V. fejezetének

5. A Társulási Megállapodás
második
bekezdése
helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások
igazgatása.
A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok”
6. A Társulási Megállapodás V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második
mondatából törlésre kerül a „melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz„ szövegrész.
7. A Társulási Megállapodás V/1.c) pontjának második bekezdésének második
mondatából törlésre kerül a „féléves és háromnegyed” szövegrész.
8. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes
elnökhelyettesek megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.

és

9. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjának első bekezdése az alábbi mondattal
egészük ki: „Az önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a Szervezeti és
Működési Szabályzat tartalmazza.”
10. A Társulási Megállapodás VII/1.1. a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„a)
a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának,
Operatív Tanács elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság
elnökének a megválasztása, visszahívása,”
11. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„o)
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói
jogok (kinevezés, felmentés) gyakorlása”
12. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont harmadik bekezdésének utolsó
mondata helyébe a következő mondat lép: „A Társulás érintett tisztségviselőinek
megbízatása határozott időre szól.”
13. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontjának hatodik bekezdésének utolsó
mondata törlésre kerül.
14. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdésében „A VII/1.1./
a., c., d., e., f., g., h., m., pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban
résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.” mondat helyébe
az alábbi mondat lép: „A VII/1.1. a), c), d), e), f), g), h), m) és o) pontokban foglalt
esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott
határozata szükséges.”
15. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontjából az alábbi szövegrész törlésre
kerül „és gazdasági vezetője”.
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16. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának második bekezdése helyébe az
alábbi mondat lép: „A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) bekezdés a)
pontja szerinti, a Társulás hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végző
költségvetési szerv.”
17. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának harmadik bekezdésében „és a
gazdasági vezető” szövegrész törlésre kerül.
18. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi
mondat lép:
„A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a
Társulás Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.”
19. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának negyedik bekezdés b) pontjából
„féléves és” szövegrész törlésre kerül.
20. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának hatodik bekezdésében „A jelen
fejezet” szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: „A jelen VII/4. pont
negyedik bekezdés”.
21. A Társulási Megállapodás XI/1. pontja az alábbi második bekezdéssel
egészül ki: „Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven
belül nem kezdődik meg, illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg,
úgy Tagok a fent megjelölt határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási
jogukkal.”
22. A Társulási Megállapodás XI/1. pontjának harmadik bekezdésen a „továbbá a
Társulás, mind kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező üzemeltetési,
fenntartási időtartam lejártának napjáig.” szövegrész törlésre kerül.
23. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése helyébe az alábbi
szöveg lép:
„A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok
képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban
meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület
elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a
feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a
Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első
napjával és július 1. napjával lehet.”
24. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése „Tagi
önkormányzatok felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal”
25. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete törlésre kerül.
II.
1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással
egységes szerkezetbe foglalva a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
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2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosítással
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint
Polgármestert, hogy a határozat megküldésével értesítse a Társulás
Tanácsa Elnökét a Képviselő-testület döntéséről.

a Középegységes
felkéri a
Társulási

Határidő: azonnal
Felelős:Marics József polgármester
------------------------3. Napirend: Egyebek
Marics József polgármester tájékoztatást adott arról, hogy egyeztetett Gáll Attila
polgármesterrel és a korábbi elképzelésekkel ellentétben mégsem tesznek javaslatot
az alpolgármesteri álláshely megszüntetésére, hanem újra kiírják a korábban
eredménytelennek nyilvánított pályázatot.
Tájékoztatta továbbá a képviselőket, hogy megbeszélést folytatott a Nemzeti
Művelődési Intézet munkatársaival a Kapunyitogató programról, amelyre 205.
augusztus 15.-én kerül sor. A programról az egyeztetéseket követően a
későbbiekben kell meghozni a döntést.
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
jegyző

