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JE G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október
2-án megtartott soros testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.)
Jelen vannak:

Marics József
Kaufmann Jenő Antalné
Hajdú Csaba
Halász Attila

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradt:

Horváth István

alpolgármester

Tanácskozási joggal:

Kovács Edit

jegyző

Marics József polgármester:
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, külön köszöntette a meghívott vendégeket, és
megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mert a megválasztott
5 fő képviselőből 4 fő testületi tag jelen van. Elmondta, hogy a meghívó és a
napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek a képviselőknek. A rendkívüli
ülésre azért volt szükség, mert a Társulási Megállapodás módosítását október 15-ig
a Kincstárhoz be kell nyújtani. 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 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2018. (X.2.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 2-i rendkívüli
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1. Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulási
Megállapodása IV. számú módosítására – a polgármester előterjesztésében
2. Egyebek

----------------------------------------
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Napirendek tárgyalása
1. Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulási
Megállapodása IV. számú módosítására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Ismertette az előterjesztés módosításának okait, mely szerint Fehérvárcsurgó jelezte
csatlakozási szándékát a Szociális Intézményi Társuláshoz. Amennyiben ezzel a
testület egyetért, a Társulási Megállapodást is módosítani kell.
Kovács Edit jegyző:
Kiegészítésként elmondta, hogy Fehérvárcsurgó egyelőre a szociális étkeztetés és
házi szociális gondozás feladatokat kívánja a Társulás keretében ellátni, a család- és
gyermekjóléti szolgáltatás feladatai tekintetében továbbra is a Móri Mikrokörzeti
Társuláshoz tartoznak, mivel ezen ellátások tekintetében Magyaralmással együtt
léphetnek csak.
Marics József polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2018. (X.2.) önkormányzati határozata
az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodása
IV. számú módosításáról
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az
Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodása IV.
számú módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi
döntéseket hozza:
I.
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi
Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának XII/4. pontja alapján a
Társulási Tanács javaslata alapján hozzájárul, hogy 2019. január 1-jei hatállyal
Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat csatlakozzon az Iszkaszentgyörgyi Szociális
Intézményi Társuláshoz.
II.
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A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás XII/4. pontja, valamint a XIV/1. pontja
alapján az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulási
Megállapodását közös megegyezéssel 2019. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
módosítja, mely a Társulási Megállapodás IV. számú módosítása.
1.

A Társulási Megállapodás Preambuluma kiegészül egy utolsó mondatrésszel:
„2019. január 1-jei hatállyal Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat”.

2.

A Társulási Megállapodás I/3. pontja kiegészül az alábbi 3.6. alponttal:
2015
3.6.** Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat
székhelye:8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor utca 22.
képviseli: Schmidtné Cser Viktória
polgármester

3.

A Társulási Megállapodás III/1.3. alpontja kiegészül az alábbi 1.3.6. alponttal::
1.3.6.**Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területén:
szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás.

4.

A Társulási Megállapodás III/3. pontja utolsó mondatrésze kiegészül a”s
módosított” szövegezéssel.

5.

A Társulási Megállapodás III/3. pontja kiegészül az alábbi 3.7. alponttal::
3.7.** Fehérvárcsurgó község területén nyitva álló helyisége –területi irodája –
8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor utca 22., továbbá a 8052
Fehérvárcsurgó, Deák utca 9.

6.

A Társulási Megállapodás V/11. pontja első bekezdése helyébe az alábbi
szövegezés lép:
11**.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Társulási
Tanács legalább 4 tagja jelen van.

7.

A Társulási Megállapodás V/13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
13.**

A minősített többséggel elfogadandó javaslat elfogadásához:

• legalább 4 tag „igen” szavazata szükséges,
• mely eléri a Társulásban részt vevő tagok által képviselt települések

lakosságszámának a felét,

melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította.
8.

A Társulási Megállapodás VII/1. pontja 1.1. - 1.5. alpontjai kiegészülnek a
„térítésmentesen” szövegrészt megelőzően „a közfeladat ellátása céljából”
szövegrésszel, továbbá kiegészül az alábbi 1.6. és 1.7. alponttal:
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1.6.** A fehérvárcsurgói 468 hrsz-ú, ténylegesen 8052. Fehérvárcsurgó, Petőfi
S. u. 22. sz. alatt fekvő ingatlanban lévő egy irodai helyiség – melyben
házi segítségnyújtás nyer elhelyezést –,s a benne lévő ingóságok
Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat kizárólagos használatában
állnak, mely irodahelyiség használata osztott, ezen helyiségben történik a
Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás által fenntartott Szociális
Alapszolgáltatási központ útján a család- és gyermekjóléti szolgáltatás is,
melyre nézve a Szociális Alapszolgáltatási Központot szintén
a
közfeladat ellátása céljából térítésmentes osztott használat illeti meg. .
1.7.** A fehérvárcsurgói 474 hrsz-ú, ténylegesen 8052. Fehérvárcsurgó, Deák
u. 9. sz. alatt fekvő ingatlan, – ahonnan a helyi szociális étkeztetés
biztosítása történik –, a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel,
ingóságokkal együtt Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában áll, melyre nézve az Intézményt a közfeladat ellátása
céljából térítésmentes használati jog illeti meg.
9.

A Társulási Megállapodás VIII/3.1. alpontjából a 2013. évi állami költségvetési
törvény szabályaira utalás, valamint „A továbbá a jövőbeni költségvetési évekre
nézve az állami költségvetési támogatás igénylési jogosultságát a mindenkor
hatályos éves költségvetési törvény rendelkezései határozzák meg.”
szövegezés hatályát veszti.

10. A Társulási Megállapodás VIII/6.4. alpontjában a költségvetési koncepció
szövegezése helyébe „költségvetési tervezet – koncepció –„ lép.
11. A Társulási Megállapodás VIII./6.5. alpontjának szövegezésében a zárójeles
mondatrész kiegészül „gépjármű, egyéb„ szövegezéssel, továbbá azon utolsó
mondatrésszel, hogy „annak költségeit közvetlenül a feladatellátással érintett
Önkormányzat viseli.”
12. A Társulási Megállapodás X. pontja kiegészül az alábbi 4. ponttal:
4.** Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat a házi segítségnyújtás, szociális
étkeztetés feladatellátást a teljes közigazgatási területére kiterjedően
2018. december 31.-napjáig a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi
Társulás tagjaként a Társulás által fenntartott Szociális Alapszolgáltatási
Központ útján látja el.
A Szociális Alapszolgáltatási Központ által foglalkoztatott feladatellátást
végző 1 álláshelyen foglalkoztatott étkeztetés és házi segítségnyújtás
munkakörű 1 fő 8 órás munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3)
bekezdésére figyelemmel a „Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I.
törvény 36. § (1) bekezdése alapján történő munkáltatói jogutódlással való
továbbfoglalkoztatásról
Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Társulás által fenntartott Iszkaszentgyörgyi Szociális
Alapszolgáltatási Intézmény keretében gondoskodik.
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13. A Társulási Megállapodás XIII/2. pontjában az Ellenőrző Bizottság létszáma 6
főre módosul, melyből 1 főt Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete delegál.
14. A Társulási Megállapodás XVII. pontja kiegészül az alábbi 8. ponttal:
8.**

A Társulási Megállapodás IV. számú módosítását:
- Iszkaszentgyörgy
Község
Önkormányzat
képviselő-testülete
…/2018. (IX….)
- Csór Község Önkormányzat képviselő-testülete …/2018. (IX…..)
- Bakonykúti Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2018.
(IX…..)
- Pátka Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2018.(IX…..)
- Zámoly Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2018.(IX…..)
- Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat képviselő-testülete …/2018.
(IX….)
számú határozatával fogadta el s foglalta a módosítással egységes
szerkezetbe.
A Társulási Megállapodás IV. számú módosítása 2019. január 1.-napján
lép hatályba.

15. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani,
kiegészíteni nem kívánja azok a Társulás tagjaira nézve kötelező érvényűek.
III.
A Képviselő-testület az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulási
Megállapodását a II. pontban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
elfogadja, s felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. mellékletében foglalt
tartalmú, egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására. A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

Marics József
polgármester
Kovács Edit
jegyző
Határidő: 2018. október 15.
----------------------------------------

2. Egyebek
a) Iskolai felvételi körzethatárok felülvizsgálata
Kovács Edit jegyző:
Elmondta, hogy az iskolai körzethatárok esetleges módosítására október 31-ig lehet
javaslatot tenni. Jelenleg Bakonykúti az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola felvételi
körzetéhez tartozik, ezt határozattal 2018. október 31-ig meg kell erősíteni.
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Marics József polgármester:
Tapasztalata szerint az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolával kapcsolatos
visszajelzések jók, a szakos ellátottság is megfelelő. Nem javasolta a körzethatárok
módosítását. Kérte a képviselők szavazatát az ügyben.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2018. (X.2.) önkormányzati határozata
az iskola felvételi körzethatárok felülvizsgálatáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi
Általános Iskola felvételi körzetén módosítani nem kíván, a körzethez a továbbiakban
Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti települések tartoznak.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
b) Képviselői bejelentések
Hajdú Csaba képviselő:
Jelezte, hogy a Jókai-Gagarin utca kereszteződésében a felbontott úttest
megsüllyedt, balesetveszélyessé vált.
Marics József polgármester:
Ígéretet tett arra, hogy a DRV Zrt. illetékesét értesíti és kéri a megfelelő intézkedést a
végleges helyreállításig.
----------------------------------------

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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