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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
november 22-én megtartott rendkívüli nyilvános  testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye: :  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
 
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
Dr. Fülöp Gyula    képviselő  
Szalmási Tamás Ferencné képviselő 
 

 
 
Tanácskozási joggal:  
 
   
                      Parajdi Cecília                              körjegyző 
 
 
Távol maradt: 
 
  Kasza Jánosné    alpolgármester 
  Törjék György    képviselő 
 
   
 
Marics József  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van.  
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 a napirendi javaslatról 3  igen szavazattal – egyhangúlag -  
határozathozatal nélkül - a következő napirendet  fogadta el. 
 
 
N A P I R E N D: 
 
1./ Javaslat a szociális és gyermekjóléti feladatok  társulási formában történ ő 
ellátásáról – a polgármester előterjesztésében 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
 

1./ Javaslat a szociális és gyermekjóléti feladatok  társulási formában történ ő 
ellátásáról – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a 2013. évtől átalakul az 
önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. Az évközi 
jogszabályi változások a többcélú kistérségi társulásokat is jelentősen érintik. 
Elmondta, hogy a jövő évi normatíva igényléséhez feltétlenül szükséges annak a 
döntésnek a meghozatala, hogy az érintett települések a továbbiakban akarják-e a 
szociális és gyermekjóléti feladatokat társulási formában ellátni. 
Ismertette az előterjesztést. Megjegyezte, hogy egyelőre más alternatívát nem lát, 
így javasolta hogy január 1-től június 30-ig továbbra is a  Székesfehérvári Többcélú 
Kistérségi Társulás lássa el a szociális és gyermekjóléti feladatokat és javasolta 
továbbá, hogy 2013. június 30-a után is a kistérségi feladatellátással történjen ezen 
feladatok ellátásra. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ő elmondta, hogy az előterjesztett javaslatokkal 
egyetért. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
64/2012. (XI. 22.) B. Önk. sz. határozata 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete megtárgyalta az egyes  
szociális és gyermekjóléti feladatok társulási form ában történ ő ellátását, 
amellyel kapcsolatban  úgy dönt, hogy a Székesfehér vári Többcélú Kistérségi 
Társulással – a szociális és gyermekjóléti feladato k ellátására fennálló  
Megállapodás szerint –  a családsegítés, gyermekjól éti szolgálat, házi 
segítségnyújtás és jelz őrendszeres házi segítségnyújtási feladatokat, 
előreláthatólag 2013. június 30-ig változatlan formába n látja el. 
 
A képvisel ő-testület el őzetesen nyilatkozik, hogy a 2013. július 1. napját 
követ ően e feladatellátást továbbra is a megalakítandó tá rsulásban való 
részvételel kívánja megoldani.  
 

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

Marics József polgármester  – mivel több napirend nem volt - , megköszönte az 
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. 

 
K. m. f. 

Marics József                      Parajdi Cecília 
polgármester                körjegyző 


