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Készült: Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének 2022. október 27-én 16
órakor megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza

                         8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.

Jelen vannak: Marics József polgármester

Mészáros Imola alpolgármester

Szabó Zsolt képviselő

Varga Sándor képviselő

Tanácskozási joggal: Kovács Edit jegyző

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, Pusztay Krisztián képviselő kimentését kérte. 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 az alábbi kiegészítéssel:

A napirendek és határozati javaslatok is kiküldésre kerültek, kivétel egy, ami most
délután érkezett. Van arra lehetőség az SZMSZ-ben, hogy az ülésen is kiosztható a
határozati javaslat vagy a napirendhez az előterjesztés, amennyiben a polgármester
hozzájárul.  Egy  formális  dologról  van  szó,  a  helyettesítő  fogorvos  személye
decembertől változik. Ezt kellene elfogadni az Egyebek napirenden belül.



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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

53/2022. (X.27.) határozata

az ülés napirendjének elfogadásáról

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2022.  október  27-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1) Javaslat a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 2021. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadására – a polgármester előterjesztésében

2) Javaslat  az  a  helyi  adóról  szóló  12/2016.  (XI.30.)  önkormányzati  rendelet
módosítására, az idegenforgalmi adó bevezetésére – a jegyző előterjesztésében

3) Javaslat  a  települési  támogatásról  szóló  8/2021.  (X.29.)  önkormányzati
rendelet módosítására – a polgármester előterjesztésében

4) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2023. évi díjának
elfogadására – a polgármester előterjesztésében

5) Javaslat  az  Iszkaszentgyörgyi  Szociális  Intézményi  Társulás  2021.  évi
munkájáról szóló beszámoló elfogadására – a polgármester előterjesztésében

6) Tájékoztató a környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében

7) Javaslat a hóeltakarításra benyújtott árajánlat elfogadására – a polgármester
előterjesztésében

8) Polgármesteri  tájékoztató  az  előző  ülés  óta  végzett  munkáról,  főbb
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében

9) Egyebek

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
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1) Javaslat  a  Könyvtárellátási  Szolgáltatási  Rendszer  2021.  évi
tevékenységéről  szóló  beszámoló  elfogadására  –  a  polgármester
előterjesztésében

Marics József polgármester: 

A Könyvtár  beszámolójában  csak  pozitív  megállapításokat  tartalmazott  Mészáros
Imola  munkájáról.  Ezúton  szeretném  mindannyiunk  nevében  megköszönni  a
munkáját. Megkérdezte Mészáros Imolát, hogy szeretne- e valamit hozzáfűzni.

Mészáros Imola alpolgármester:

A Könyvtárral kapcsolatban tájékoztatta a Megyei Könyvtárat, hogy a mai testületi
ülésen a könyvtár  nyitva-tartását  tárgyalja  a  testület.  Ha elfogadásra kerül,  akkor
újabb  értesítést  küld  részükre,  az  új  nyitva-tartást  pedig  módosíthatják  a  fűtési
szezon végéig.

Marics József polgármester: 

Az Egyebek napirendnél lesz a nyitva-tartásra vonatkozóan határozati javaslatunk.
Előzetesen annyit szeretne elmondani, hogy 2022. december 31-ig érvényes a gáz
szerződésünk. Azt írtuk bele a határozati javaslatunkba, hogy a nyitva-tartás a fűtési
szezon  végéig  változik,  de  ha  valami  horribilis  gázajánlatot  kapunk,  akkor  a
következő  testületi  ülésen  újra  kell  tárgyalnunk.  A  katasztrófavédelemmel  is
egyeztetett, miszerint év végéig tudjuk garantálni, hogy 18 fokot tudunk biztosítani
egy órán belül, mivel melegedőhelynek is ki van jelölve a közösségi ház.

Kérte a beszámoló elfogadását.

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

54/2022. (X.27.) határozata

a Vörösmarty Mihály Könyvtár szakmai beszámolójának elfogadásáról

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Vörösmarty  Mihály
Könyvtárnak  a  Könyvtárellátási  Szolgáltatási  Rendszerben  2021.  évben  végzett
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
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Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

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

2) Javaslat az a helyi adóról szóló 12/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet
módosítására,  az  idegenforgalmi  adó  bevezetésére  –  a  jegyző
előterjesztésében

Marics József polgármester:

Emlékeztetett arra, hogy nem most beszélnek először erről, már a covid idején is
felmerült  ennek  az  adónemnek  a  bevezetése.  Olyan  adót  nem szerettünk  volna
emelni vagy bevezetni, ami a lakosságot terhelné. Az idegenforgalmi adó mértéke
vendég éjszakánként 300,- Ft lenne.

Mészáros Imola alpolgármester:

Megkérdezte, hogy ez a 300,-Ft/ éj ez a közepe, mert úgy tudja, hogy van minimum
és maximum összeg.

Marics József polgármester:

Ennyi  vethető  ki,  kevesebbet  kivetni  értelmetlen,  vagy van  egy másik  lehetőség,
amikor bevételarányos a kivetett adó. 

Más  észrevétel  nem  volt,  ezért  szavazásra  bocsátotta  a  rendelet-tervezet
elfogadására vonatkozó javaslatot.

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2022. (XI.3.) önkormányzati rendelete 

a helyi adóról szóló

12/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
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A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

---------------------------------------
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3) Javaslat  a  települési  támogatásról  szóló 8/2021.  (X.29.)  önkormányzati
rendelet módosítására – a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:

A módosítás indokaként elmondta, hogy ebben a válságos helyzetben nagyon sokan
kerülnek  országosan  nehéz  helyzetbe.  Más  önkormányzatok  is  különböző
támogatási  formákat  vezetnek  be  azoknak,  akik  nem  tudják  kifizetni  a
megnövekedett  rezsiszámlákat.  Átnéztük  jegyző  Asszonnyal  a  szociális
rendeletünket, viszonylag átfogó, jó rendelet, ami minden élethelyzetre kitér. Egyedül
a lakhatási támogatásnál  volt  probléma. Nem tett  különbséget az egyedülállók és
családban élők között, pedig aki egyedül tart fent egy ingatlant annak nyilván több a
költsége. Ezért  itt  a jövedelemhatárt  a nyugdíjminimum 400 százalékára javasolja
emelni, Illetve a 3000,- Forint havi támogatás összege 10.000,- forintra emelkedne.

Mészáros Imola alpolgármester:

Azt a kérdést tette fel, hogy ezt a támogatást közvetlenül a szolgáltatónak utalja az
önkormányzat?

Marics József polgármester:

A jelenlegi szabályozásunk szerint pénzbeli támogatást kap a család. Korábban volt
olyan, hogy a szolgáltatónak fizetett az önkormányzat, de nincsen olyan jogosult, aki
a  támogatással  visszaélne,  egyszerűbb,  ha  anyagilag  támogatják  a  családokat.
Szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint.

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2022. (XI.3.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

8/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

---------------------------------------
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4) Javaslat  a  nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  2023.  évi
díjának elfogadására – a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:

Emlékeztetett arra, hogy kétféle díj van. A lakossági, ami rezsicsökkentett és nem
változhat, valamint a közületi díj, ami az önkormányzatot és a lakóotthont érinti.

Kérdés  nem  hangzott  el  így  szavazásra  bocsátotta  a  díjemelésre  vonatkozó
javaslatot.

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2022. (XI.3.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló

9/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

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

5) Javaslat  az  Iszkaszentgyörgyi  Szociális  Intézményi  Társulás  2021.  évi
munkájáról szóló beszámoló elfogadására – a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester: 

A kiküldött beszámolóhoz kapcsolódóan elmondta, hogy az intézmény munkájával
meg van elégedve, ahogyan a gondozottak is. Az étkeztetést is egyre többen veszik
igénybe.  Zökkenőmentesen  zajlott  le  a  vezetőváltás  is,  agilis  az  új  vezető  és  a
helyettes is, nagyon korrekt az együttműködés. 

Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el ezért 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

55/2022. (X.27.) határozata

az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás 2021. évi működéséről

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Iszkaszentgyörgyi
Szociális Intézményi Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

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

6) Tájékoztató a környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:

Kedvező változás az előző évhez képest, hogy megszűnt az az állattartó telep, ami a
kutunkhoz nagyon közel volt. Sokan aggódva kérdezték, hogy a fakitermelés a mi
környező erdeinket is érinti-e. Az Erdőgazdaság vágathat ki a környéken fákat, de a
mi  közvetlen  környezetünkben  nem  történhet  kivágás.  Az  erdei  fenyők  kivágása
megtörténhet,  mert  az  50-60-as  években  egy  elhibázott  lépés  eredményeként
telepítettek  fenyveseket.  Fokozatosan  cserélik  majd  csertölgyre  vagy  hasonló
fajtákra.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a beszámoló elfogadását.

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

56/2022. (X.27.) határozata

a környezet állapotáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet állapotáról szóló
beszámolót – a csatolt előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

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

7) Javaslat  a  hóeltakarításra  benyújtott  árajánlat  elfogadására –  a
polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:

A  tavalyi  évihez  hasonló  ajánlatokat  kaptunk.  A  két  ajánlat  az  nem  ugyanaz
tartalmában.  A Bakony Mg Kft.-nél  azért  nem kellett  készenléti  díjat  fizetni,  mert
nincs is hétvégén készenlét. Ha épp van traktoros akkor tudnak jönni. 

Javasolja  mindkét  ajánlat  elfogadását,  mert  így költséget  tudunk csökkenteni.  Az
Agrofaunával csak akkor dolgoztatunk, ha nagyon muszáj. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte az ajánlatok elfogadását.

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

57/2022. (X.27.) határozata

a hó-eltakarításra benyújtott árajánlatok elfogadásáról
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta hó tolásra és só
szórásra benyújtott árajánlatokat és az alábbi döntést hozta:

Bakonykúti  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Agrofauna  Bt.  (8052
Fehárvárcsurgó, Ifjúság u. 8) ajánlatát elfogadja az alábbi feltételekkel:

- gépi hó tolás – só szórás 19.000,- Ft/óra/gép + áfa

- kézi hó eltakarítás     5.000,- Ft/óra/fő + áfa.

A készenléti díj összege: 90.000,- Ft/hó + áfa.

Az útszóró sót Vállalkozó 160,- Ft/ kg + áfa áron biztosítja.

A Képviselő-testület a Bakony Mg. Kft. ajánlatát köszönettel elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hó-eltolásra a vállalkozási
szerződéseket kösse meg a csatolt előterjesztés szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

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

8) Polgármesteri  tájékoztató  az  előző  ülés  óta  végzett  munkáról,  főbb
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester:

Kiegészítésként elmondta, hogy a kistérségi ülésen mindig központi téma az orvosi
ügyelet.  Úgy néz  ki,  hogy  jövőre  az  állam valóban  átveszi  az  orvosi  ügyeletet.
Székesfehérvár bízik ebben, de ha mégsem, akkor új szerződést kell kötni. Egyelőre
semmi mozgás nincs ebben a témában. A tervek szerint este 22 óráig a háziorvosok
ügyelnek, utána pedig a mentők vennék át a feladatot és ők vinnék be a betegeket a
sürgősségire.  Járásonként  egy  helyen  lenne  ügyelet,  de  így  is  lenne  költség
növekedésünk.

Az egészségügyi ellátásnál még annyit említett, hogy a Fejér Megyei Szent György
Kórházban bizonyos diagnosztikai  vizsgálatok (pl.  ultrahang),  szakrendelések (pl.
kardiológia)  olyan leterheltek, hogy a Bakonykúti  lakosokat  átirányítják Mórra.  Az
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időpontfoglalás  pedig  szinte  lehetetlen  telefonon.  A tiszti  főorvos  felé  jelezte  a
problémát, mivel sem a lakosságot, sem a polgármestert nem értesítették erről a
változásról. Válasz még nem érkezett az ügyben. 

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

58/2022. (X.27.) határozata

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

a) Az E-ON Energiamegoldások Kft. földgáz egységárra adott árajánlata

Marics József polgármester:

A földgáz egységárának elfogadásával  kapcsolatban ragaszkodott  ahhoz,  hogy a
testületi döntsön. A villanyra 2023. december 31.-ig van szerződésünk. November
03-án  Fehérvárcsurgón  lesz  egy  polgármesteri  fórum,  ahová  a  fehérvárcsurgói
polgármester  meghívta  az  E-ON  képviselőit.  A  téma  a  közvilágítási  költségek
csökkentésének lehetősége lesz.

A gáznál rosszabb a helyzet, hiszen közel negyvenszeres árajánlatot kaptunk, de
szóban ígérték,  hogy jönni  fog egy kedvezőbb ajánlat.  Arra kér felhatalmazást  a
testülettől, ha ez nem történne meg, akkor ezt az ajánlatot elfogadhassa. Ha nem
mondjuk  fel  a  szerződést,  akkor  a  jelenlegi  89.7  Ft/MJ  ajánlat  november  18-án
automatikusan elfogadottnak minősül és január 1-től már ezt kell fizetni. Ebben az
esetben a következő testületi ülésen kell dönteni, hogyan legyen tovább. Azt nem
szeretné, hogy ne legyen gáz, mert az itt lakóknak biztosítani kell az orvosi ellátást
is és 1 hónapot még talán ki tud gazdálkodni az önkormányzat.

Szabó Zsolt képviselő: 

Érdeklődött, ha megkötjük a szerződést, akkor milyen hosszú az időtartama? Mi a
legrövidebb idő, amire szerződhetünk?

Marics József polgármester:

Úgy tudja, hogy egy év a legrövidebb.

Megemlítette  még,  hogy  klímára  is  kért  árajánlatot,  az  orvosi  rendelőre  és  a
közösségi házra, esetleg ezzel tudnánk csökkenteni a fűtés költségeit. 

Kovács Edit jegyző:

Az ajánlat  szerint  a  szerződés  határozatlan  időre  szól  és  a  fordulónap  előtt  30
nappal lehet felmondani.

Marics József polgármester:

További észrevétel nem érkezett, így szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

12



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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

59/2022. (X.27.) határozata

az E-ON Energiamegoldások Kft. földgáz egységárra adott árajánlatáról 

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  E-ON
Energiamegoldások  Kft.  (1134  Budapest,  Váci  út  17.)  által  a  2023.  január  1-től
érvényes  földgáz  egységárra  adott  89,7  Ft/MJ  ajánlatát  és  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  amennyiben  az  annak  elfogadására  megadott  határidőig
kedvezőbb ajánlat nem érkezik, azt elfogadja. Kedvezőbb árajánlat esetén annak
elfogadására hatalmazza fel a testület a polgármestert. A gáz árának ismeretében a
képviselő-testület  2022.  december  31.-ig  dönt  arról,  hogy  a  rezsicsökkentés
érdekében milyen további intézkedéseket kell megtenni.

Határidő: 2022. november 16.

Felelő: polgármester

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

b) A Könyvtár téli nyitva-tartása

Marics József polgármester:

A könyvtár  nyitva-tartásról  már beszéltünk,  a  határozati  javaslat  kiküldésre került.
Kérte, hogy aki a javasalttal egyetért kézfelemeléssel jelezze.

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13



60/2022. (X.27.) határozata

a Könyvtár nyitva-tartásáról

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  a  megnövekedett
energiaárak  miatt  a  Közösségi  Ház -  Könyvtár  nyitva-tartását  az  alábbiak  szerint
fogadja el 2022. november 1-től 2023. április 15-ig:

Kedd: 16.30 – 17.00     

Csütörtök:   9.00 –   9.30     

Továbbra is lehetőség van online vagy telefonon kérni a könyvek házhozszállítását,
illetve újra biztosítjuk a távoli hozzáférést az Arcanum adatbázishoz.

A Könyvtárban a minimális, 16 fokos hőmérsékletet biztosítani kell. 

Határidő: 2022. november 1.

Felelős: polgármester

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

c) Az  Iszkaszentgyörgyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  alapító  okiratának
módosítása

Kovács Edit jegyző:

Kincstári  ellenőrzés  kapcsán  az  ellenőrök  találtak  kormányzati  funkciókat,  ami  a
Közös  Hivatal  törzskönyvi  kivonatában  nem  lehetne  benne.  Egyeztetett  a
pénzügyesekkel így amelyekre nem könyvelnek azokat kivettük. Valamint az alapító
okiratot végig olvasva tapasztalta, hogy Bakonykúti mindenhol rövid u-val szerepel
egy  helyen  pedig  a   „Bakonykuti,  Szabadság  út”  javítva  lett  ez  a  szövegrész
„Bakonykúti, Szabadság utca” szövegre. 

Marics József polgármester: 

Kérdés észrevétel  nem hangzott  el  akkor szavazásra bocsátotta az alapító  okirat
módosítását.
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A Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  ellenvélemény  és  tartózkodás  nélkül  a
következő határozatot hozta:

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

61/2022. (X.27.) határozata

az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosításáról

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete az  államháztartásról”  szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratát Módosító okirat tartalmát a határozat 1. mellékletében foglalt
szövegezéssel állapítja meg, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Bakonykúti  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  „az államháztartásról”  szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító okiratát a határozat 2. mellékletének megfelelő tartalommal, egységes
szerkezetbe foglalva elfogadja.

A Polgármester  feladata,  hogy az  Alapító  Okiratot  Módosító  okiratot,  valamint  az
egységes szerkezetbe foglalt  Alapító okiratot  a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzése érdekében 8 napon belül küldje meg a Magyar Államkincstár részére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 28.

1. melléklet 

Módosító okirat

Az  Iszkaszentgyörgyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  az  Iszkaszentgyörgy  Község
Önkormányzata  és  Bakonykúti  Község  Önkormányzata által  2016.  december  16.
napján  kiadott,  I-1373-2/2016.  számú  alapító  okiratát  az  államháztartásról  szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat
Képviselő-testületének  ……/2022.  (…)  számú,  Bakonykúti  Község  Önkormányzat

15



Képviselő-testületének  ………/2022.  (….)  számú  határozatára  figyelemmel  –a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító  okirat  4.4.  alpontjából  a 3.  és 5.  pont  elhagyásra kerül.  A 4.  pont
számozása 3. pontra, a 6-8. pontok számozása 4-6. pontra változik.

2. Az alapító okirat 1.2.2. pontjának a telephely címében, a 2.2.3., 2.2.4. pontokban,
a 4.1. pontban, a 4.3. pontban, a 4.5. pontban, az 5.1. pontban a „Bakonykuti”
szövegrész helyébe „Bakonykúti” szöveg lép.

3. Az  alapító  okirat  1.2.2.  pontjának  a  telephely  címében  az  „út”  szövegrész
helyébe „utca” szöveg lép.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

2.melléklet 

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  8/A.  §-a  alapján  az
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint
adom ki:

1.  A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1.megnevezése: Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

1.2.A költségvetési szerv

1.2.1.székhelye: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.

1.2.2.telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe

1 Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati 8046 Bakonykúti, Szabadság utca 41.
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Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája

2. A költségvetési szervalapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.01.01.

2.2.A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1.megnevezése: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata

2.2.2.székhelye: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.

2.2.3.megnevezés: Bakonykúti Község Önkormányzata

2.2.4.székhelye: 8046 Bakonykúti, Szabadság utca 41.

2.3.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye

1
Iszkaszentgyörgy – Bakonykuti 
Körjegyzősége

8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.

2
Nádasdladány – Csór Községek 
Körjegyzősége

8145 Nádasdladány, Petőfi u. 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.megnevezése: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 

3.1.2.székhelye: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.
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4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.  A költségvetési  szerv  közfeladata:  A „Magyarország  helyi  önkormányzatairól”  szóló
2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  84.  §  (1)  bekezdése  alapján  Iszkaszentgyörgy  Község
Önkormányzata  és  Bakonykúti  Község  Önkormányzata  működésével,  valamint  az
Önkormányzatok polgármesterei, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre  való  előkészítésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos  feladatok  ellátása  s
közreműködés az Önkormányzat egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata és
Bakonykúti  Község  Önkormányzata  működésével,  valamint  az  Önkormányzatok
polgármesterei,  vagy a jegyző feladat-  és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége

2 011140
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége

3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatások

4 013360
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

5 016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

6 016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 
tevékenységek

4.5.  A  költségvetési  szerv  illetékessége,  működési  területe:  Iszkaszentgyörgy  Község
Önkormányzata, Bakonykúti Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe.
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5.  A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Közös Önkormányzati Hivatal
vezetője a jegyző, akit Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata polgármestere által
lefolytatott pályázat alapján Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata polgármestere
és Bakonykúti  Község Önkormányzata polgármestere együttesen határozatlan időre
neve  ki  lakosságarányos  többségi  döntéssel.  A  jegyző  tekintetében  az  egyéb
munkáltatói  jogkört  Iszkaszentgyörgy  Község  Önkormányzata  polgármestere
gyakorolja.  A jegyző  kinevezésének  feltételeit,  a  jegyző  közszolgálati  jogviszonyára
vonatkozó  előírásokat  „a  közszolgálati  Tisztviselőkről”  szóló  2011.  évi  CXCIX.  tv.
tartalmazza, a képesítési feltételek alól felmentés nem adható.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 köztisztviselő „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. tv.

2 megbízásos jogviszony „a Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. tv.

3 munkavállaló „a Munka Törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. tv.

6. Záró rendelkezés

Jelen  alapító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2016. december 14. napján kelt, I-1373-
2/2016. okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Iszkaszentgyörgy, 2022. október ….

P.H.

Gáll Attila 

Iszkaszentgyörgy Község
Önkormányzata Polgármestere

P.H.
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Marics József

Bakonykúti Község Önkormányzata
Polgármestere

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

d) A fogorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések változása

Marics József polgármester: 

Kincsesbánya  község  polgármestere  jelezte,  hogy  a  fogászati  ellátásra  kötött
szerződést  módosítani  kell,  mivel  a  helyettesítő  orvos  személye  változott.  Egyéb
rendelkezéseket a módosítás nem érint. 

Szavazásra bocsátotta a javaslatot.

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

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

62/2022. (X.27.) határozata

fogorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések változása

Bakonykúti  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  fogorvosi  tevékenység
végzésére  2022.  március  31-én  kötött  feladatellátási  megállapodást  az  alábbiak
szerint módosítja 2022. december 1. napjától:

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
fogorvosi tevékenység végzésére

amely létrejött egyrészről  

Kincsesbánya Község Önkormányzata  (székhelye: 8044 Kincsesbánya, Kincsesi
u.  39.  adószáma:  15362209-2-07,  képviseli:  Murányi  Marianna  polgármester)  a
feladat ellátására köteles gesztor önkormányzat, valamint:
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Isztimér  Község Önkormányzata (székhelye:  8045 Isztimér,  Köztársaság út  77.
adószáma: 15362254-2-07 képviseli: Gömbösné Rostaházi Judit polgármester)
Iszkaszentgyörgy  Község  Önkormányzata (székhelye:  8043  Iszkaszentgyörgy
Kossuth tér 1. adószáma: 15362876-2-07, képviseli: Gáll Attila polgármester)
Bakonykúti  Község Önkormányzata (székhelye: 8046 Bakonykúti  Szabadság út
41. adószáma: 15364579-2-07, képviseli: Marics József polgármester)
– a továbbiakban: Megbízó -,

másrészről
a GINGIVA Fogorvosi Betéti Társaság (Székhely: 8000 Székesfehérvár Zsolnai u.
6.  adószám: 21583146-1-07 cégjegyzékszám: 07 06 014201) ellátó  fogorvos:  Dr.
Óvári Péter fogorvos  (pecsétszám: 58179) mint  a fogorvosi tevékenységet ellátó
egészségügyi szolgáltató – a továbbiakban Megbízott,

(együttes említésük esetén Felek vagy Szerződő Felek) között, az alulírott napon és
helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Felek között 2022. március 31. napon létrejött feladatellátási szerződés 1. f. 
pontját 2022. december 1. naptól a következők szerint módosítják:

1. f.  „a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések:

Helyettes: Dr. Matyék Barbara (pecsétszám: 94980) helyben

       Dr. Hugyecz Mária (pecsétszám: 43986) saját rendelőjében”

Jelen szerződés módosítás 10 eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen
szerződést  elolvasták,  értelmezték,  s  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kincsesbánya, 2022. október ……

Határidő: 2022. december 1.

Felelős: polgármester

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