JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én
megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:
Marics József
Szalmási Tamás Ferencné
Hajdú Csaba
Horváth István
Kaufmann Jenő Antalné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Kovács Edit

jegyző

Marics József polgármester:
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése
határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő testületi tag jelen van.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Elmondta, hogy a meghívó
és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek 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 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2015. (XI.25.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 25-i nyilvános ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
N A P I R E N D:
1. Beszámoló az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
háromnegyed éves gazdálkodásáról – a jegyző előterjesztésében
2. Beszámoló Bakonykúti Község Önkormányzatának 2015. évi háromnegyed éves
gazdálkodásáról – polgármester előterjesztésében
3. Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési
kötelezettség teljesítésének helyzete, a kintlévőségek behajtása érdekében tett
intézkedések – a jegyző előterjesztésében
4. A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének megtárgyalása –
polgármester előterjesztésében
5. Javaslat a helyi adók felülvizsgálatára – polgármester előterjesztésében
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6. A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásával kapcsolatos
döntések – polgármester előterjesztésében
7. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
8. Egyebek
Napirendek tárgyalása
1. Beszámoló az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
háromnegyed éves gazdálkodásáról – a jegyző előterjesztésében
Kovács Edit jegyző:
Kiegészítésként elmondta, hogy a kiadási oldalon a teljesítés 65 %-os, amennyiben az
októberben kifizetett, és kiadásként még nem jelentkező jubileumi jutalom összegét nem
számítjuk. A bevételi oldalon ezzel arányos teljesítés jelentkezik, tehát kiegyensúlyozott
gazdálkodás jellemzi az első 3 negyedévet. Kérte a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2015. (XI.25.) önkormányzati határozata
az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyed éves
gazdálkodásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót
26.855 e Ft bevétellel és 25.598 e Ft kiadással elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
2. Beszámoló Bakonykúti Község Önkormányzatának 2015. évi háromnegyed éves
gazdálkodásáról – polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy a kiadási oldal azért ilyen visszafogott, mivel takarékos gazdálkodást
folytatott a képviselő-testület, annak érdekében, hogy a kiírásra kerülő pályázatok
önerejéhez és a szükséges előkészítéshez, valamint előfinanszírozásához legyen elegendő
forrás. Másrészt a vízmű vagyonértékelésére betervezett 500.000 Ft.-ot sem kellett
felhasználni. A költségvetés tervezésekor a bevételeknél nem számoltunk a vis maior
pályázati támogatással, így a bevételi oldal is kedvezőbben alakult, amely a meglévő
tartalékot növeli.
Szalmási Ferencné képviselő:
Kérdése, hogy a felhalmozási célú bevételeknél jelentkező 863 e Ft miért nem jelenik meg a
kiadási oldalon?
Kovács Edit jegyző:
A vis maior támogatás lehet a 863 e Ft, de mivel árok karbantartási munkák valósultak meg
belőle, a könyvelésnél ezek a költségek a dologi kiadások között jelennek meg, de a
következő ülésre ennek pontosan utánanéz.
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Marics József polgármester:
Kérte a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2015. (XI.25.) önkormányzati határozata
Bakonykúti Község Önkormányzatának 2015. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót 10.974 e Ft bevétellel és 8.658 e Ft
kiadással elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
3. Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adófizetési
kötelezettség teljesítésének helyzete, a kintlévőségek behajtása érdekében tett
intézkedések – a jegyző előterjesztésében
Kovács Edit jegyző:
Tájékoztatta a testületet, hogy az adóztatási feladatok hatékonyabb ellátása érdekében kérte
a Földhivataltól a bakonykúti ingatlanokra vonatkozó tételes adatszolgáltatást, melyre 1
évben egyszer ingyenesen lehetőség van. Ezt követően az adós kollégák egyeztetni fogják a
kivetéseket, és a vagyonkataszter pontosítására is lehetőség lesz. A kintlévőség nem
jelentős, a hátralékok behajtására kiemelt figyelmet fordítanak, jelenleg a felszólítások
kiküldése van folyamatban.
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy az előterjesztést nagyon jónak tartja. A helyi adóbevételek a terv szerint
alakultak, a kintlévőségek minimálisak. A kommunális adónyilvántartás terén szükséges
pontosításokat végrehajtani, amelyre az előterjesztés végén van utalás. Javasolta a
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2015. (XI.25.) önkormányzati határozata
az adóigazgatási feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adóigazgatási feladatok
ellátásáról, a helyi adófizetési kötelezettség teljesítésének helyzetéről, a kintlévőségek
behajtása érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót – a csatolt előterjesztés szerinti
tartalommal – elfogadta.
Határidő: 2015. december 30.
Felelős: polgármester
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4. A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének megtárgyalása –
polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a jogszabályi változásokat az önkormányzati
rendeletekben is le kell követni, Ez esetben is erről van szó, ezért javasolta a törvényességi
észrevétel elfogadását és a következő napirend keretében új helyi adórendeletek
elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2015. (XI.25.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételéről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei
Kormányhivatal FEB/02/1358-1/2015. sz. törvényességi felhívásában foglaltakat, és az
abban foglaltakkal egyetértett. A képviselő-testület a felhívással érintett rendeleteket a
következő napirendi pont keretében tárgyalja.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: polgármester
5. Javaslat a helyi adók felülvizsgálatára – polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy sem a kommunális adó, sem pedig az iparűzési adó mértékén nem javasol
változást és javasolja, hogy a kommunális adónál maradjon fenn a 70 éven felüliek
adómentessége. Mindkét adórendeletben csak a jogszabályi változásoknak megfelelő
módosításokra kerülne sor.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete
a magánszemély kommunális adójáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve
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6. A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásával kapcsolatos
döntések – polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Emlékeztetett arra, hogy az előző képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy a
jogszabályi változásoknak megfelelően 2016. január 1-től a gyermekjóléti szolgálat és a
családsegítés feladatait nem a kistérségi társulás látja el, hanem azt a közös önkormányzati
hivatal székhely települése, tehát Iszkaszentgyörgy biztosítja. Ez a kistérséghez tartozó többi
településre is hasonlóan vonatkozik. Így a kistérségi feladatellátás 2016-tól csak az orvosi
ügyelet biztosítására korlátozódik. Füle ebben nem vesz részt, ezért bejelentette kilépését a
Társulásból. Mindezeket a Társulási Megállapodásban rögzíteni kell, ezért annak
módosítása szükséges. A határozati javaslat kiküldésre került, javasolta annak elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2015. (XI.25.) önkormányzati határozata
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint elfogadta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Székesfehérvári
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának XIII. számú módosítására
vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozta:
Bakonykúti
Község
Önkormányzat
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) az alábbiak szerint módosítja, mely a
Megállapodás XIII. számú módosítása:
I.
1. A Megállapodás I/5.2. pontja hatályát veszti.
2. A Megállapodás I/6.2. pontja hatályát veszti.
3. A Megállapodás I/10.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„10.3. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési
határozatban állapítja meg. A társult Önkormányzatok a Társulás
fenntartásához évenként szükséges hozzájárulás összegét a VIII/6.1.2. és a
VIII/15.5. pontjában rögzítettek szerint és esedékességgel utalják át.”
4. A Megállapodás I/11. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„11.

A Társulási Megállapodásban meghatározott önkormányzati feladat ellátásáról
a Társulás közreműködő szervezet útján gondoskodik.”

5. A Megállapodás I/12. pontja hatályát veszti.
6. A Megállapodás II/1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
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„1.

A társult Önkormányzatok képviselő-testületei a közös célnak megfelelő
hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen Társulási
Megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg,
hangolják össze a társult Önkormányzatok egészségügyi feladatának
megvalósítását.”

7. A Megállapodás IV/1.1.1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„1.1.1. A Társulás 2006. szeptember 1-jei hatállyal a 8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi út 17. sz. alatti Központi Orvosi Ügyelet útján biztosítja az 1.
mellékletben nevesített társult Önkormányzatok, valamint
a) Csősz Község Önkormányzata
b) Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
c) Tác Község Önkormányzata

közigazgatási területén élő gyermek és felnőtt lakosság háziorvosi és házi
gyermekorvosi ügyeleti ellátását.
A Társulás Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületével, Tác Község
Önkormányzata
Képviselő-testületével
és
Seregélyes
Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületével az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján
az ügyeleti feladatok ellátására külön megállapodást köt, mely által a
közszolgáltatást igénybe vevő Önkormányzatok a tagi Önkormányzatokkal
azonos költségviselés (társulási és munkaszervezeti feladatok költségeit is
beleértve) mellett vehetik/veszik igénybe az ügyeleti ellátást.”
8. A Megállapodás IV/2. pontja hatályát veszti.
9. A Megállapodás IV/3. pontja hatályát veszti.
10. A Megállapodás IV/4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„4.

Az 1. pontban szereplő közös feladat ellátása körében a Társulás általi
feladatellátáshoz szükséges, hogy a feladatellátást igénylő társult
Önkormányzatok Képviselő-testületei határozattal döntsenek az igény
bejelentéséről – annak kezdő hatályát megjelölve – s nyilatkozzanak a közös
feladatellátás körében keletkező – állami, illetőleg egyéb támogatások által
nem fedezett – többletköltségek viselésének vállalásáról.”

11. A Megállapodás V/2.1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„2.1.

A Társulásból bármelyik társult Önkormányzat Képviselő-testülete a kiválásra
vonatkozó határozatával naptári év március 31. napjával, június 30. napjával,
szeptember 30. napjával és december 31. napjával kiválhat.
A kiválásra vonatkozó határozatot 6 hónappal a kiválást megelőzően kell
meghozni, s azt írásban a Társulási Tanáccsal közölni.”

12. A Megállapodás V/12.2.7. pont e. pontja hatályát veszti.
13. A Megállapodás V/13. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„13.

A Társulási Tanács egyes feladatok ellátására közvetlenül külső harmadik
személyekkel
jogosult
megbízási,
avagy
vállalkozói
szerződések
megkötésére, mely tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadók.”

14. A Megállapodás VI/1.16. pontja hatályát veszti.
15. A Megállapodás VI/1.17. pontja hatályát veszti.
16. A Megállapodás VII/2.6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

6

„2.6.

A működési költségelőleg, és zárszámadást követően az Önkormányzatot
terhelő működési költség-hozzájárulás és működési költségelőleg különbözete
határidőben történő maradéktalan befizetési kötelezettségek teljesítése.”

17. A Megállapodás VIII/15. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„15.

A Társulás gazdálkodására vonatkozó általános és speciális szabályok:

15.1.

15.2.

A Társulás az Áht., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, s azok
végrehajtási jogszabályai szerint gazdálkodik, pénzügy-gazdálkodási
feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
A Társulás költségvetése magába foglalja a munkaszervezeti feladatok
költségvetését is. A költségvetési határozatban az orvosi központi
ügyelet és a munkaszervezeti feladatok kiemelt előirányzatait
feladatonként külön-külön szükséges szerepeltetni.

15.3.

A gazdálkodási és munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri
Hivatal feladatellátásával kapcsolatos költségek fedezetéül a Társulás
mindenkori költségvetési határozatában megállapított önkormányzati
hozzájárulás szolgál.

15.4.

A Társulási Tanács az éves költségvetés megállapítása során
összegszerűen határozza meg a közösen ellátott feladat
önkormányzati többletköltségét, mint önkormányzati működési
költségelőleget, melyet a társult Önkormányzatok a tárgyévet
megelőző év január 1-jei lakosságszámuk arányában kötelesek viselni.

A feladatonkénti önkormányzati többletköltségek meghatározása
tervezéskor:
15.4.1. A költségvetés elkészítése során a kiadások és bevételek
meghatározása elkülönítetten, feladatonként történik.
15.4.2. Többletköltség: az adott feladatnál a kiadás állami finanszírozással,
saját
bevétellel,
támogatásértékű
működési
bevétellel
és
államháztartáson kívülről átvett pénzeszközzel nem fedezett része.
15.4.3. Az orvosi ügyeletnél a kiadás összegének meghatározásakor a
feladatot ellátó közreműködő szervezet, valamint az Orvosok Háza
Társasház által szolgáltatott költségvetési tervezetet szükséges
irányadónak tekinteni.
15.4.4. Az önkormányzatonkénti többletköltségek vetítési alapja tervezéskor a
teljes lakosságszám.
15.5.

A költségvetés meghatározásával egyidejűleg kerül sor az
önkormányzati működési költségelőlegek meghatározására. Az
Önkormányzatok az Őket terhelő hozzájárulások összegét havi
bontásban, havonta előre a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi
Társulás költségvetési számlájára átutalással a hónap 5. napjára szóló
esedékességgel teljesítik. A költségvetési határozat elfogadását
megelőző időszakban - a Társulási Tanács adott évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló határozatának hiányában - az előző évi
működési költségelőleg egy tizenkettedét kell utalni minden hónap 5.
napjáig.
Amennyiben a költségviselő Önkormányzat többletköltség viselési
kötelezettségének nem tesz, avagy késedelmesen tesz eleget, s emiatt
a Társulási Tanácsnak likvidhitelt kell igénybe vennie, úgy a
hitelfelvétel költségei és annak kamatai a nem, avagy késedelmesen
teljesítő Önkormányzattal szemben, mint kárigény érvényesíthetők, a
Társulási Tanács egyedi döntése alapján.

15.6.

Elszámolás, zárszámadás:

A feladatonkénti önkormányzati többletköltségek meghatározása –
figyelemmel a 15.4.2. pontra - elszámoláskor:
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15.6.1.

Év közben a feladatokat érintő kiadásokat és bevételeket
elkülönítetten kell könyvelni.

15.6.2. Az orvosi ügyeletnél a kiadás összegének meghatározásakor a
feladatot ellátó közreműködő szervezet által szolgáltatott beszámolót,
valamint az Orvosok Háza Társasház költségeit szükséges figyelembe
venni.
Az önkormányzatonkénti többletköltségek vetítési alapja
zárszámadásakor:
15.6.3. A munkaszervezeti feladatok, valamint az orvosi központi ügyelet
esetében a teljes lakosságszám.
A költségvetési évre vonatkozó önkormányzati működési költséghozzájárulás az adott évre vonatkozó költségvetési beszámoló
(zárszámadás) keretében történik, melynek alapján:
15.6.4. Az érintett Önkormányzatoknak az általuk már a 15.5. pont szerint
megfizetett önkormányzati működési költségelőlegen felüli további
tényleges költségkülönbözetet - Társulási Tanács ellenkező döntése
hiányában - a zárszámadás jóváhagyását követő 30 napon belül kell
megtéríteniük.
15.6.5. Amennyiben a 15.5. pont szerinti többletköltségek a ténylegesen
felmerült költségeket meghaladják, úgy annak összege a következő évre
vonatkozó térítésbe beszámításra kerül a zárszámadást követő 60 napon
belül.
15.7.
15.8.

A költségek feladatonkénti felosztását és az elszámolási elveket az adott
évre vonatkozó költségvetési határozat tartalmazza.
A Társulás éves költségvetésének előkészítése:

15.8.1. A Polgármesteri Hivatal elkészíti a költségvetési határozat tervezetét
az Áht., és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
kormányrendeletben
–továbbiakban:
Ávr.
–
meghatározott
szerkezetben, az ott meghatározott időpontig. A költségvetés
tervezésekor be kell kérni az orvosi ügyelet költségvetési keretszámait.
15.8.2. A Polgármesteri Hivatal által elkészített költségvetési határozat
tervezetét a Társulás Elnöke nyújtja be a Társulási Tanácsnak.
15.8.3. A Polgármesteri Hivatal – az illetékes Önkormányzat írásbeli kérelme
alapján – köteles minden olyan analitikus nyilvántartást, állami
támogatás igénylés/lemondás adatait a többletköltséget viselő
Önkormányzat részére – erre irányuló igény esetén – megküldeni,
amely a beszámolókat, tervezéseket alátámasztja.
15.8.4. Az érintett Önkormányzatokat terhelő többletköltségek összegét, mint
működési költségelőleget, a Társulás részletezett eljárást követően
állapítja meg. A hozzájárulások összegeit éves költségvetésükben
külön
előirányzatként
szerepeltetik
a
költségviselő
érintett
Önkormányzatok.
15.8.5. A Társulás tagjai a Társulás éves költségvetése végrehajtása
(zárszámadás) keretében a többletköltségek viselése tekintetében
annak számszaki ismeretében egymással – a 15.6. pontban
foglaltakkal azonos módon – elszámolnak.
15.8.6. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást
(önkormányzati működési költségelőleg) nem teljesítő, avagy részben
teljesítő Önkormányzattal szemben - amely a Társulási Tanács elnöke
írásbeli felszólítása ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési
póthatáridőre sem tesz eleget kötelezettségének - a Társulási Tanács
döntése nélkül azonnali beszedési megbízás (inkasszó) nyújtható be a
Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összeggel, mely eljárás
valamennyi költsége az adós Önkormányzatot terheli.
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15.8.7. A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységeit a Társulási
Megállapodás 3. melléklete tartalmazza.
15.8.8. A Társulás szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége.”
18. A Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti.
19. A Megállapodás XIV/4. pontja kiegészül az alábbi 4.13. ponttal:
„4.13. A Társulási Megállapodás XIII. számú módosítása – a 4.13.1. pont kivételével
–
2016. január 1-jén lép hatályba.
4.13.1. Az I/6.2. pont 2015. december 31-én lép hatályba.”
20. A Megállapodás XIV/4. pontjában a mellékletek megnevezései helyébe az alábbi lép:
„Melléklet: 1. melléklet:
Jegyzék
a
közösen
fenntartott
önkormányzati
közszolgáltatásokat ellátó szolgálatról
2. melléklet: Tagjegyzék
3. melléklet: A
Székesfehérvári
Többcélú
Kistérségi
Társulás
kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei”
A Megállapodás 1. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép
„1. melléklet
Jegyzék
a közösen fenntartott önkormányzati közszolgáltatásokat ellátó szolgálatról
I. Háziorvosi Központi Ügyelet
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 17. sz.
Ellátási területe:
1. Csór Község Önkormányzat
2. Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata
3. Jenő Község Önkormányzata
4. Kőszárhegy Község Önkormányzat
5. Lovasberény Község Önkormányzata
6. Moha Község Önkormányzata
7. Nádasdladány Község Önkormányzata
8. Pátka Község Önkormányzata
9. Sárkeresztes Község Önkormányzata
10. Sárkeszi Község Önkormányzata
11. Sárszentmihály Községi Önkormányzat
12. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
13. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
14. Úrhida Község Önkormányzat
15. Bakonykúti Község Önkormányzata
16. Zámoly Község Önkormányzata
17. Csősz Község Önkormányzata
18. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
19. Tác Község Önkormányzata
közigazgatási területe.”
21. A Megállapodás 2. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép.
„2. melléklet
TAGJEGYZÉK
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Önkormányzat megnevezése,
székhelye:

Tagsági
jogviszony
kezdő
időpontja:

Szavazati
jog
mértéke

1. Csór Község Önkormányzat
8041 Csór, Fő tér 10. sz.

2004. november
11.

1

2. Füle Község Önkormányzata
8157 Füle, Petőfi u. 22. sz.

2004. november
11.

1

3. Iszkaszentgyörgy Község
Önkormányzata
8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. sz.

2004. november
11.

1

4. Jenő Község Önkormányzata
8146 Jenő, Batthyány u. 53. sz.

2004. november
11.

1

5. Kőszárhegy Község Önkormányzat
8152 Kőszárhegy, Fő u. 103. sz.

2004. november
11.

1

6. Lovasberény Község Önkormányzata
8093 Lovasberény, Kossuth Lajos u. 62.
sz.

2004. november
11.

1

7. Moha Község Önkormányzata
8042 Moha, Fő u. 26. sz.

2004. november
11.

1

8. Nádasdladány Község Önkormányzata
8145 Nádasdladány, Petőfi Sándor u. 1.
sz.

2004. november
11.

1

9. Pátka Község Önkormányzata
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz.

2004. november
11.

1

10. Polgárdi Város Önkormányzata
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. sz.

2004. november
11.

1

11. Sárkeresztes Község Önkormányzata
8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz.

2004. november
11.

1

12. Sárkeszi Község Önkormányzata
8144 Sárkeszi, Petőfi Sándor utca 45. sz.

2004. november
11.

1

2004. november
11.

1

2004. november
11.

1

2004. november
11.

1

16. Úrhida Község Önkormányzat
8142 Úrhida, Kossuth Lajos u. 66. sz.

2004. november
11.

1

17. Vereb Község Önkormányzata
2477 Vereb, Fő u. 10. sz.
18. Zámoly Község Önkormányzata
8081 Zámoly, Kossuth u. 43.

2004. november
11.
2004. november
11.

19. Bakonykúti Község Önkormányzata
8046 Bakonykúti, Szabadság u 41.

2007.
szeptember 25.”

13. Sárszentmihály Községi
Önkormányzat
8143 Sárszentmihály, Fő u. 54. sz.
14. Szabadbattyán Nagyközségi
Önkormányzat
8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz.
15. Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz.
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1
1
1

Tagsági
jogviszony
megszűnés
időpontja:

2015. december
31.

2007.
szeptember 25.

22. A Megállapodás 3. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„3. melléklet
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás alaptevékenységének
kormányzati funkciók szerinti besorolása:
kormányzati funkció megnevezés
1.
2.
3.
4.

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

kormányzati
funkció száma
011130
013210
013350
013360

5.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041231

6.

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041232

7.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

8.

Országos közfoglalkoztatási program

041236

9.

Közfoglalkoztatási mintaprogram

041237

10.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066020

11.

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072112”
II.

1.

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Megállapodást az I.
pontban foglalt XIII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2.

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
és a Jegyzőt a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás XIII. 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 Bakonykúti Község
Önkormányzat Képviselő-testülete döntéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Az írásban kiküldött anyag kiegészítéseként elmondta, hogy a „Bakonyért” egyesület ülésén
Szalmási Tamásné alpolgármester vett részt, ahol tájékoztatást kaptak a várható Leader
pályázatokról. Felkérte az Alpolgármester Asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselőket az
értekezleten elhangzottakról.
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Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester:
Elmondta, hogy a pályázatok előkészítése folyamatban van. Sok hasznos ötletet kapott, így
például lát arra lehetőséget, hogy a kocsma épületének közösségi helységgé történő
átalakítására a későbbiekben pályázni tudjunk. De a helyi vállalkozásoknak is lesz
lehetőségük pályázni, mivel a források 60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2015. (XI.25.) önkormányzati határozata
a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Bakonykúti
elfogadta.

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

polgármesteri

tájékoztatót

8. Egyebek
a) A köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítése
Kovács Edit jegyző:
Tájékoztatásul elmondta, hogy a hivatalban közszolgálati ellenőrzés zajlott, melynek során
több dokumentumot kértek be a Fejér Megyei Kormányhivataltól. A köztisztviselők
illetménykiegészítésére vonatkozó szabályozás változott, az erről szóló rendeletet évente
kell elfogadni, ezért ezt 2015. évre pótolni szükséges. Kérte a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
rendeletet alkotta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve
b) Szelektív sziget térítésmentes átadása
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy szelektív sziget ürítését a szolgáltató Depónia
Kft. 2015. november 30. után beszünteti, a műanyag gyűjtőedények hulladékként történő
értékesítését sem vállalja, azt az önkormányzat hasznosítani nem tudja, ezért javasolta
Szaller István, Bakonykúti, Szabadság u. 1. sz. alatti lakosnak térítésmentesen átadni.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2015. (XI.25.) önkormányzati határozata
szelektív sziget műanyag gyűjtőedényeinek hasznosításáról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megszüntetésre kerülő szelektív
hulladékgyűjtő sziget műanyag gyűjtőedényeit Szaller István Bakonykúti, Szabadság u. 1. sz.
alatti lakos részére térítésmentesen átadja.
Felelős: polgármester,
Határidő: 2015. november 30.
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c) Karácsonyi rendezvény
Marics József polgármester:
Javasolta a rendezvényt 2015. december 20.-án (vasárnap) megtartani, műsorra felkérni a
3FaluBanda zenekart, aki vállalja az alkalomhoz illő előadást. Javasolta továbbá a 17 fő 70 év
feletti nyugdíjas részére 4.000 Ft./fő ajándékcsomagot biztosítani, a műsorra, vendéglátásra és
egyéb felmerülő költségekre pedig összesen 100.000 Ft-t biztosítani, Így a rendezvény
összköltsége 168.000 Ft., amely a költségvetésben rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2015. (XI.25.) önkormányzati határozata
nyugdíjasok karácsonya ünnepség költségfedezetéről
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2015. december 20-án
megrendezésre kerülő Nyugdíjas karácsony költségeihez az ünnepi műsorra, dekorációra,
vendéglátásra összesen 100.000.-Ft, a 17 fő 70 éven felüli lakos ajándékozására 4.000.Ft/fő, összesen 68.000,- Ft összeget biztosít a 2015. évi költségvetés terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 20.

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

K. m. f.

Marics József
polgármester

Kovács Edit
jegyző
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