
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének 2021. november 25-én
8.00 órakor megtartottrendes, nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza
                         8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.

Jelen vannak: 
Marics József polgármester
Mészáros Imola alpolgármester
Hajdú Csaba képviselő
Varga Sándor képviselő

Távolmaradt: 
Pusztay Krisztián képviselő

Tanácskozási joggal meghívott: 
Kovács Edit jegyző

 

I.

Napirend előtti esemény

Marics József polgármester:
Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, az ülést megnyitotta. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, tekintettel arra, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből
4 fő az ülésen jelen van. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ülésről hangfelvétel
készül.  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
50/2021. (XI.25.) határozata

az ülés napirendjének elfogadásáról

Bakonykúti  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. november 25-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1.)Tájékoztató  az  adóigazgatási  feladatok  ellátásáról,  a  helyi  adófizetési
kötelezettség teljesítésének helyzetéről – a jegyző előterjesztésében
2.)Javaslat  az  Iszkaszentgyörgyi  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  2021.  évi
költségvetésének módosítására - a jegyző előterjesztésében



3.)Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban téli igazgatási
szünet elrendeléséről - a jegyző előterjesztésében
4.)Javaslat az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására -
a jegyző előterjesztésében
5.)Javaslat  az  Önkormányzat  2022.  évi  munkatervének  elfogadására  -  a
polgármester előterjesztésében
6.)Javaslat a 2022. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok
meghatározására - a jegyző előterjesztésében
7.)Javaslat  a  Székesfehérvári  Többcélú  Kistérségi  Társulás  2020.  évi
tevékenységéről  szóló  beszámoló  elfogadására  –  a  polgármester
előterjesztésében
8.) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről, főbb
eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében 
9.)Egyebek 

---------------------------------------

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.)Tájékoztató  az  adóigazgatási  feladatok  ellátásáról,  a  helyi  adófizetési
kötelezettség teljesítésének helyzetéről – a jegyző előterjesztésében

Marics József polgármester:
Kiegészítésként  elmondta,  hogy  az  1,5  millió  forintos  gépjárműadó  bevételkiesés
tovább szűkíti az önkormányzat mozgásterét. A kommunális és az iparűzési adóból
befolyó bevételt a kötelező feladatok finanszírozásának kiegészítésére kell fordítani.
Kérte a képviselők hozzászólását, kérdéseit a beszámolóval kapcsolatban. 

Mészáros Imola alpolgármester:
Véleménye  szerint  a  felszólítások  szövegezése  nem  egyértelmű,  eltérés
tapasztalható a hátralék és a fizetendő adó között. Kérdése, hogy csoportos átutalási
megbízással lehet-e az adót fizetni?

Hajdú Csaba képviselő:
Egyetértett  az  előtte  szólóval  abban,  hogy  a  felszólítás  szövegezését  át  kellene
szerkeszteni, egyértelműsíteni. A kommunális adó esetében szükségesnek tartja a
földhivatali  nyilvántartás  évenkénti  összevetését  az  adózók  adataival,  mivel  nem
mindenki  tudja,  hogy  bevallási  kötelezettsége  van  és  évekre  visszamenőleg
halmozódik fel jelentős mértékű adóhátralék.

Kovács Edit jegyző:
Válaszában  elmondta,  hogy  bankkártyás  fizetésre  van  mód,  csoportos  átutalásra
nincs az önkormányzat esetében lehetőség. Az ingatlanok esetében az idei évben a
földhivatali összevetést elvégeztük, a jövőben erre folyamatos figyelmet fordítunk. A
felszólítások  szövegét  az  ASP rendszer  generálja,  de  ha  szükséges,  pontosítani
tudjuk. 

Marics József polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a beszámoló elfogadását.
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A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2021. (XI.25.) határozata

a helyi adóztatásról szóló beszámoló elfogadásáról

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  adóigazgatási  feladatok
ellátásáról,  a  helyi  adófizetési  kötelezettség  teljesítésének  helyzetéről  szóló
beszámolót elfogadta.

Határidő: 2021. november 30.
Felelős: jegyző

---------------------------------------

2.)Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban 2021. évi
költségvetésének módosítására - a jegyző előterjesztésében

Kovács Edit jegyző:
Elmondta, hogy a módosításra a bevételi  és kiadási oldalon egyaránt az esküvők
magas száma miatt  a költségtérítések és az anyakönyvvezetőknek kifizetett  díjak
emelkedése miatt van szükség 

Marics József polgármester:
Megjegyezte  még,  hogy  a  teljesítési  adatok  a  kiadási  és  bevételi  oldalon  is
időarányosan alakultak,  a  módosítás a jegyző  által  elmondottak miatt  szükséges.
Kérte a módosítás elfogadását.

A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2021. (XI.25.) határozata

az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének
módosításáról

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Iszkaszentgyörgyi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.25.)
határozatának 1.) a-b) pontját az alábbiak szerint módosítja:

a) bevételi főösszege: 43.735.930,- Ft; melyből
   aa) intézményfinanszírozás 41.851.936,- Ft,

ebből: állami támogatás:      41.719.500,- Ft
előző évi pénzmaradvány igénybevétele:  132.436,- Ft
ab) működési bevétel:             1.883.994,- Ft,
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b) kiadási főösszege:  43.735.930,- Ft, melyből
ba) személyi juttatások:   33.058.720,- Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok:    5.042.032,- Ft,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:          4.993.130,- Ft,
bd) egyéb működési célú kiadások:              362.648,- Ft,
bc) beruházási kiadások:       279.400,- Ft.

Határidő: folyamatos
Felelős: Marics József polgármester, Kovács Edit jegyző

---------------------------------------

3.)Javaslat  az  Iszkaszentgyörgyi  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  téli
igazgatási szünet elrendeléséről - a jegyző előterjesztésében

Kovács Edit jegyző:
Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  a  korábbi  évekhez  hasonlóan,  a  szabadságok
kiadása miatt szükséges az igazgatási szünet elrendelése, de ennek ideje alatt is
folyamatos lesz az ügyintézés, csak csökkentett létszámmal.

Marics József polgármester:
Kérte  a  képviselőket,  hogy  aki  egyetért  az  igazgatási  szünet  elrendelésével,
kézfelemeléssel jelezze.

A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2021. (XI.25.) határozata

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény  232.  §  (3)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján, a 2021. évi igazgatási szünet idejét az alábbiak szerint határozza meg az
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az ott
foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan:
 A Hivatal 2021. december 20. – 2019. december 31. (téli igazgatási szünet) között
igazgatási szünetet tart.
(2) Az igazgatási szünet idejére a munkavállalók részére rendes szabadságot kell

kiadni  oly  módon,  hogy  halaszthatatlan  ügyekben  biztosított  legyen  a
feladatellátás.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak betartásáról, valamint a lakosság és az érintett
társszervek tájékoztatásáról a jegyző gondoskodik.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

---------------------------------------
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4.)Javaslat  az  Önkormányzat  2022.  évi  belső  ellenőrzési  tervének
elfogadására - a jegyző előterjesztésében

Marics József polgármester:
Emlékeztetett arra, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátása kötelező, a 2022. évi
tervet  november  30-ig  el  kell  fogadni.  A  javasolt  téma  a  testületi  ülésekkel
kapcsolatos  adminisztratív  feladatok  ellátása,  ennek  színvonala,  jogszabályi
megfelelősége.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a terv elfogadását.

A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2021. (XI.25.) határozata

az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervéről

1.) Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022.
évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

Sor
-

szá
m

Ellenőrzött
szerv,

szervezeti
egység

Az ellenőrzés célja, tárgya,
ellenőrizendő időszak

Azonosított
kockázati

tényezők (*)

Az
ellenőrzés

típusa,
módszerei

(**)

Az
ellenőrzés
tervezett

ütemezése
(***)

Az
ellenőrzés

re
fordítandó
kapacitás
(ellenőri

nap)
(****)

1

Iszkaszent-
györgyi 
Közös
Önkor-
mányzati
Hivatal
(Bakonykút
i Község 
Önkor-
mányzata 
vonatko-
zásában)

Célja: annak megállapítása, hogy a 
képviselő-testületi ülések 
előkészítése, összehívása, az 
előterjesztések formája, tartalma, a 
jegyzőkönyvek összeállítása és 
felterjesztése, a döntések 
(rendeletek, határozatok) 
nyilvántartása, végrehajtása, a lejárt 
határidejű határozatokról szóló 
beszámoltatás megfelel-e a 
Szervezeti és Működési 
Szabályzatban foglaltaknak

Tárgya: képviselő-testületi 
ülésekkel kapcsolatos feladatok 
ellátásának szabályszerűsége

Időszak: 2021. év

- Dokumentáltság 
esetleges 
hiányosságai 

- Határozatok nem 
megfelelő 
végrehajtásában 
rejlő kockázatok

- Lejárt határidejű 
határozatokról szóló
beszámoltatás 
esetleges 
hiányosságaiban 
rejlő kockázatok

Típusa:
Szabályszer

űségi
ellenőrzés

Módszerei:
Dokumentu

mok,
előterjesztés

ek
szúrópróbas

zerű,
esetenként

tételes
ellenőrzése

2022. I.
negyedév
(február-
március)

8 belső
ellenőri

nap

*  Csatolt  alátámasztó  dokumentumok:  az  ellenőrzési  tervet  megalapozó  elemzések,  különösen  a
kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.
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Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Képzésekre  tervezett  kapacitás:  külső  szolgáltató  esetén  a  belső  ellenőrzést  végzők  képzései  önerőből
folyamatosan biztosítottak
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés,
éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap

Dátum: 2021. október 27.

Készítette: Jóváhagyta:
                   _____________________________ ________________________
                               Lisztes-Tóth Linda                                                                                        Kovács Edit
                           Belső ellenőrzési vezető                                                                                       Jegyző

2.) Az önkormányzat a Vincent Auditor Kft. (2373 Dabas, Tavasz utca 3.) árajánlat a
belső ellenőrzési  feladat  ellátására vonatkozóan 180.000,-  Ft  + Áfa összegben
elfogadja és felkéri  a jegyzőt,  hogy az Iszkaszentgyörgyi  Közös Önkormányzati
Hivatal 2022. évi tervébe a kiadást tervezze be.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: jegyző

---------------------------------------

5.)Javaslat  az  Önkormányzat  2022.  évi  munkatervének  elfogadására  -  a
polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:
Tájékoztatásul elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan meg kell tervezni a jövő
évet.  A  munkatervben  a  jogszabályban  előírt  beszámolók,  előterjesztések
szerepelnek,  ami  az  évközben  jelentkező  kérdésekkel  kiegészülhet.  Kérte  a
munkaterv elfogadását.

A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2021. (XI.25.) határozata

az önkormányzat 2022. évi munkatervéről

Bakonykúti  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  az önkormányzat  2022.  évi
munkatervét az alábbiak szerint elfogadta:

Február
Együttes ülés:
Javaslat  az  Iszkaszentgyörgyi  közös  Önkormányzati  Hivatal  költségvetésére  –  a
jegyző előterjesztésében
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Önálló ülés:
Javaslat az önkormányzat költségvetésére – a polgármester előterjesztésében

Március
Önálló ülés:
Tájékoztatás az egészségügyi ellátás, a háziorvosi és védőnői ellátás helyzetéről – a
feladatot ellátók előterjesztésében

Április
Önálló ülés:
Tájékoztató  a  polgári  védelmi,  katasztrófavédelmi  feladatok  ellátásáról-  a
polgármester előterjesztésében

Május
Együttes ülés:

1. Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására – a jegyző előterjesztésében
2. Beszámoló az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről –
a jegyző előterjesztésében

Önálló ülés:
1. Javaslat  az  önkormányzat  költségvetésének  végrehajtásáról  szóló  rendelet
elfogadására- a polgármester előterjesztésében
2. Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről – a jegyző előterjesztésében
3. Beszámoló  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  –  a
jegyző  és  az  Iszkaszentgyörgyi  Szociális  Alapszolgáltatási  Intézmény
vezetőjének előterjesztésében

Június

Önálló ülés:
A  Székesfehérvári  Rendőrkapitányság  beszámolója  a  község  közbiztonsági
helyzetéről – a rendőrkapitány előterjesztésében

Szeptember
Önálló ülés:

1. Tájékoztató a környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében
2. Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj
pályázathoz történő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében

Október
Önálló ülés:

1. Beszámoló  a  társulásokról,  az  egyes  társulások  működéséről  –  a
polgármester előterjesztésében
2. A hóeltakarításra és síkosságmentesítésre benyújtott árajánlatok elbírálása –
a polgármester előterjesztésében

Közmeghallgatás
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November
Önálló ülés:

1. Tájékoztató  az  adóigazgatási  feladatok  ellátásáról,  a  helyi  adófizetési
kötelezettség teljesítésének helyzete, a kintlévőségek behajtása érdekében tett
intézkedések- a jegyző előterjesztésében
2. Javaslat  az  Önkormányzat  következő  évi  belső  ellenőrzési  tervének
elfogadására
3. Javaslat az önkormányzat képviselő-testülete munkatervére – a polgármester
előterjesztésében
4. Javaslat a teljesítménykövetelményekkel összefüggő célok meghatározására

Zárt ülés:
1. Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj
pályázatok elbírálására– a polgármester előterjesztésében

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: polgármester

---------------------------------------

6.)Javaslat  a  2022.  évi  teljesítménykövetelmények alapját  képező kiemelt
célok meghatározására - a jegyző előterjesztésében

Kovács Edit jegyző:
Az előterjesztéshez kapcsolódva elmondta, hogy a kiemelt célokra, szempontokra a 
köztisztviselők éves teljesítményértékeléséhez kapcsolódóan van szükség. A korábbi
célok kiegészültek a 2022. évi  országgyűlési képviselő választás szakszerű és  
törvényes lebonyolításával.

Marics József polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy a határozati javaslat elfogadásáról
szavazzon a testület.

A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2021. (XI.25.) határozata

az önkormányzat 2022. évi kiemelt céljairól

Bakonykúti  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  az Iszkaszentgyörgyi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  állományában  lévő  köztisztviselők  2022.  évi
teljesítményértékelésének alapját kiemelt célokat a következőkben határozza meg:

1) Alapvető  célkitűzés  a  település  jövőképének  és  a  helyi  lakosság
életkörülményeinek tudatos alakítása, valamint ehhez a források, eszközök és
lehetőségek felmérése. 
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2) A  2022.  évi  országgyűlési  képviselő  választás  törvényes  és  szakszerű
lebonyolítása, pénzügyi elszámolása.

3) A testületi ülések, az aktuális rendeleti szabályozások és határozati döntések
tervezeteinek jogszerű előkészítése, az eldöntésre váró kérdésekben a testületek
széles  körű  informálása,  a  szükséges  egyeztetések,  véleményeztetések
lefolytatása,  valamint  ehhez  kapcsolódóan  az  érintett  civil  szervezetek
véleményének kikérése. 

4) Az  ügyfelek  előzékeny  és  kulturált  kiszolgálása,  a  lakosság  ügyeinek,
határidőn  belüli,  minél  gyorsabb,  célszerű  és  jogszerű  intézése,  a  helyi
közigazgatás területén a szolgáltató és polgárbarát igazgatási jelleg erősítése. 

5) A meghozott  döntések  és  intézkedések  határidőben  való  végrehajtása,  az
előírt jogok és kötelezettségek döntésnek megfelelő érvényre juttatása.

6) Az önkormányzatiság anyagi hátterének erősítése és ehhez a bevételnövelés
lehetőségeinek  kihasználása,  az  önkormányzati  alapfeladat-ellátás
költségtakarékos,  biztonságos  működtetésének  igénye  mellett  a  különböző
forrásokból igényelhető működési és fejlesztési célú, kiemelten az Európai Uniós
támogatások megpályázása,  illetve  a pályázatok  színvonalas előkészítése,  az
elnyert  támogatások  szabályszerű  felhasználásának  és  elszámolásának
elősegítése.

7) Az  önkormányzat  és  a  hivatal  éves  költségvetésének  tervszerinti
végrehajtása,  a  2022.  évi  költségvetési  javaslat,  gazdasági  program  és
költségvetés tervezetének megalapozott és körültekintő összeállítása.

8)  A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele.

9) Az ASP szakrendszerek működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Határidő: 2022. december 31.

---------------------------------------

7.)Javaslat  a  Székesfehérvári  Többcélú  Kistérségi  Társulás  2020.  évi
tevékenységéről  szóló  beszámoló  elfogadására –  a  polgármester
előterjesztésében

Marics József polgármester:
Emlékeztett  arra, hogy az előző ülésen az Iszkaszentgyörgyi  Szociális Intézményi
Társulás  beszámolójáról  szavazott  már  a  testület,  a  Székesfehérvár  Kistérségi
beszámoló ezt követően érkezett meg. Kérte ennek elfogadását is. 

A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2021. (XI.25.) határozata

a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi működéséről

Bakonykúti  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári  Többcélú
Kistérségi Társulás 2020. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

---------------------------------------

8.) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységről,
főbb eseményekről, intézkedésekről – a polgármester előterjesztésében 

Marics József polgármester:
A  beszámoló  kapcsán  kiemelte  a  Bakony  Mg.  Kft.  ügyvezetőjével  történt
megállapodást,  mely  szerint  a  Kft.  vállalja  a  község  belterületén  ingyenesen  a
hóeltakarítást.  A  síkosságmentesítéshez  azonban  nem  rendelkeznek  kellő
erőforrásokkal,  ezért  a  korábbi  döntésnek  megfelelően  az  Agrofauna  Kft-vel
megkötötte a szerződést, de elfogadta a Bakony Kft.  felajánlását is, így a hótolás
költsége csökkenthető lesz. 

Hajdú Csaba képviselő:
A települési zöldhulladék ingyenes elszállításának megszűnése kapcsán javasolta,
hogy a lakosság sürgősen kapjon tájékoztatást arról, hogy a kerti hulladék égetése
november 30-ig lehetséges. 

Marics József polgármester:
Ígéretet tett arra, hogy még a mai nap folyamán a tájékoztatót ki fogja küldeni. Mivel
a  napirendhez  kapcsolódóan  egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  kérte  a
beszámoló elfogadását.

A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2021. (XI.25.) határozata

a polgármesteri beszámoló elfogadásáról

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  polgármester
beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

---------------------------------------
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9.)Egyebek 

3.a) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata

Kovács Edit jegyző:
Ismertette  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  tájékoztatását  a  rendkívüli  ülés
szabályozásával  kapcsolatban,  melyben  2021.  december  17-ig  kérnek
felülvizsgálatot. Ennek megfelelően az SZMSZ 27. §-a módosításra került, valamint
az  átruházott  hatáskörök  is  pontosításra  kerültek  a  települési  támogatási  és
településképi rendelet módosításával összefüggésben a kiküldött tervezet szerint. 

Marics József polgármester:
Kérte  az  SZMSZ  módosítás  elfogadását  az  előterjesztésben  foglaltaknak
megfelelően.

A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő rendeletet alkotta:

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési szabályzatáról szóló

6/2019. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

---------------------------------------

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte az ülésen
való részvételt, majd az ülést bezárta.

K. m. f.

Marics József Kovács Edit
polgármester jegyző
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