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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december
17-én megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:
Marics József
Dr. Fülöp Gyula
Szalmási Tamás Ferencné
Kasza Jánosné

polgármester
képviselő
képviselő
alpolgármester

Tanácskozási joggal:
Parajdi Cecília

jegyző

Igazoltan távol maradt:
Törjék György

képviselő

Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van.
Elmondta, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását az indokolta, hogy
a törvényi változások miatt több önkormányzati rendeletet is módosítani kell
december 31.-ig. Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselőtestületnek a meghívóban szereplő napirend elfogadását.
A Képviselő-testület a napirendi javaslat alapján - 4 igen szavazattal – egyhangúlag,
határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.

N A P I R E N D:
1. Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
3/2011.(IV.11.), valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
5/2003.(VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására - a polgármester
előterjesztésében
2. Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet elfogadására – a polgármester előterjesztésében
3. Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadására a jegyző előterjesztésében
4. Javaslat a temetőről és a temetkezésről szóló 5/2004.(IV.15.)
önkormányzati rendelet módosítására – a polgármester előterjesztésében
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5. Javaslat az önkormányzat és általa alapított költségvetési szervek 2014.
évi belső ellenőrzési éves tervére- a jegyző előterjesztésében
6. Javaslat az önkormányzat képviselő-testülete 2014. évi munkatervére- a
polgármester előterjesztésében
7. Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
3/2011.(IV.11.), valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
5/2003.(VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására - a polgármester
előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy az előterjesztést minden képviselőnek megküldte. Hozzátette, hogy
az önkormányzati rendelet módosítására törvénymódosítás miatt volt szükség.
Javasolta, hogy a döntési hatáskört - az eseti jelleggel nyújtott segély kivételével - a
képviselő testület gyakorolja.
A Képviselő-testület a napirend ügyében a polgármester által tett kiegészítéssel 4
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(XII. 20.) rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011.(IV.11.), valamint
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2003.(VIII.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
-------2./ Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet elfogadására – a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy a tervezetet a képviselőkkel egy informális megbeszélés keretében
is egyeztették, azt együtt szövegezték. Megkérdezte, hogy van-e valamilyen
észrevétel, vagy módosító javaslat?

Mivel módosító javaslat nem volt a képviselő-testület a rendelet tervezet ügyében - 4
igen szavazattal, egyhangúlag - a következő rendeletet alkotta:
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013.(XII. 20.) rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
( a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
-------3./Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadására - a jegyző előterjesztésében
Parajdi Cecília jegyző
Elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést a testület
megkapta, hozzátette, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat a hivatal alapító
okirata és a jogszabályi előírások szerint került kidolgozásra. Tartalmazza a hivatali
szervezet működésének alapvető szabályait, a szervezeti felépítést, az egyes
feladatköröket, a hivatali ügyfélfogadást és munkaidőt.
Iszkaszentgyörgy és Csór önkormányzata már előzőleg megtartott testületi ülésen
elfogadta a Közös Önkormányzati Hivatali SzMSz-t.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem történt, megkérte
a képviselő testületet hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2013. (XII. 17.) B. Önk. sz. határozata
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadásáról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzat tervezetét, amelyet a beterjesztés szerint elfogad.
---------------

4. / Javaslat a temetőről és a temetkezésről szóló 5/2004.(IV.15.) önkormányzati
rendelet módosítására– a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester
Elmondta, hogy a jegyző asszonnyal előzetes egyeztettek a rendelet módosításának
kérdéseiről és átadta a szót.
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Parajdi Cecília jegyző
Elmondta, hogy a rendelet módosítás a törvényi előírások alapján lett előkészítve a
temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló
kormányrendelet szerint. Elsődlegesen a 2014. januárjától bevezetésre kerülő
szociális temetés feltételeinek rendeletbe iktatásáról van szó.
Marics József polgármester
Hozzátette, hogy nem tartja célszerűnek, hogy a sírhely megváltási díj összegében
változtassanak, javasolta a jelenlegi díjak fenntartását.
A szociális parcella a 178/1 hrsz-ú köztemető Dél- Nyugati szélében lenne kialakítva,
5 koporsós és 5 urnás sírhely.
Amennyiben több kérdés és hozzászólás nincs, megkérem a testületet hozza meg
döntését.
A Képviselő-testület a napirend ügyében, a polgármester által tett kiegészítéssel -3
igen szavazattal,1ellenszavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(XII. 20.) rendelete
a temetőről és a temetkezésről szóló 5/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
-------------------5./ Javaslat az önkormányzat és általa alapított költségvetési szervek 2014. évi
belső ellenőrzési éves tervére- a jegyző előterjesztésében
Mivel kérdés és hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, a
polgármester megkérte a képviselő testületet hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2013. (XII. 17.) B. Önk. sz. határozata
az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervéről
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014.
évre vonatkozó belső ellenőrzési terv javaslatot, amelyet az abban foglalt
ellenőrzésekkel - a határozat melléklete szerint - elfogad.
------------------6./ Javaslat az önkormányzat képviselő-testülete 2014. évi munkatervére- a
polgármester előterjesztésében

5
Marics József polgármester: Javasolta a munkatervben a közmeghallgatást
novemberre ütemezni, egyéb vonatkozásban a beterjesztés szerint kérte a
munkaterv elfogadását.
A Képviselő-testület a napirend ügyében a polgármester módosító javaslatával
együtt, egyhangúlag – 4 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül
elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2013. (XII. 17.) B. Önk. sz. határozata
az önkormányzat 2014. évi munkatervéről
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a
határozat melléklete szerint elfogadta az önkormányzat 2014. évi munkatervét.
------------7./ Egyebek
a) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatali köztisztviselők
2014. évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok
meghatározására - a jegyző előterjesztésében
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2013. (XII. 17.) B. Önk. sz. határozata
a 2014. évi teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok meghatározásáról

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kttv. 130. §-a alapján
eljárva – az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal állományában lévő
köztisztviselők 2014. évi teljesítményértékelésének alapját képező 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.

2.

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.

3.

Iszkaszentgyörgy, Csór és Bakonykúti községek, valamint a közös
önkormányzati hivatal honlapján hiteles, naprakész információk
megjelentetése.
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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 megelőző ügyintézés, a helyszíni, feltáró, ellenőrző, felderítő munka
előtérbe helyezése, különösen a szociálpolitika, a gyermek- és
családvédelem, a rászorultakról való gondoskodásterén.

6. A meghozott döntések és intézkedések határidőben való végrehajtása, az
előírt jogok és kötelezettségek döntésnek megfelelő érvényre juttatása.
7. 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.
8.

A helyi önkormányzat és intézményei biztonságos működőképességének
folyamatos fenntartása, ennek érdekében a szigorú szükséglet szintjén az
ésszerű takarékos gazdálkodás követelményeinek betartása, a jóváhagyott
költségvetésnek megfelelő hatékony pénzfelhasználás biztosítása.

9. Az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálkodás megvalósítása.
10. Az intézményekkel kapcsolatos hivatali koordinatív szervező és ellenőrző
munka jogszabályi követelményeknek megfelelő, hatékony ellátása.
11.

Az önkormányzat és intézményei éves költségvetésének tervszerinti
végrehajtása, a 2014. évi költségvetési koncepció, gazdasági program és
költségvetés tervezetének megalapozott és körültekintő összeállítása.

12.

A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele.

13.

A közös hivatal minőségirányítási rendszerének szabályszerű működtetése.

14.

A kitűzésre kerülő választás(ok), esetlegesen kitűzésre kerülő népszavazás
lebonyolításának, a közös hivatal ezzel kapcsolatos feladatainak jól
szervezett, szakszerű végrehajtása.
-------------------------

b) Marics József polgármester: elmondta, hogy a közmeghallgatáson is elhangzott
témák közül néhány ügyében intézkedés szükséges. Megnézte a helyszínen Jókai
és Gagarin utcai közvilágítással kapcsolatos észrevételt, de nem tartja célszerűnek a
bővítést, de indokoltnak tartja betervezni a jövő évi költségvetésbe a Jókai u-i
buszmegálló kialakítását. A favágásokból megmaradt nyesedék égetését
megrendelte. Javasolta, hogy a lakossági felvetéseknek megfelelően a téli
időszakban az Agrofauna Kft-vel végeztessék el a veszélyes, vagy elszáradt fák
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eltávolítását, nyesését, és tavasszal a hó- és szélvédő erdősáv a Gagarin utcában
legyen pótolva új ültetéssel.
A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2013. (XII. 17.) B. Önk. sz. határozata
a veszélyes fák nyesése és a Gagarin utcai szélvédő erdősáv pótlása ügyében

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a közmeghallgatáson elhangzott lakossági felvetéseknek
megfelelően a téli időszakban az Agrofauna Kft-vel végeztesse el a veszélyes,
vagy elszáradt fák eltávolítását, nyesését, és tavasszal a hó- és szélvédő
erdősáv a Gagarin utcában pótlását új ültetéssel.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelem szerüen.

---------------Mivel egyéb napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta.

K. m. f.
Marics József
polgármester

Parajdi Cecília
jegyző

