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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án 
megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)    
                      
Jelen vannak:  

Marics József   polgármester 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 

  Horváth István           képviselő 
  Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 
Távol vannak: 

Hajdú Csaba    képviselő 
 

Tanácskozási joggal:   
Kovács Edit    jegyző 

 
Marics József polgármester:  
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, 
mert a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő testületi tag jelen van, Hajdú Csaba képviselő igazoltan 
van távol. Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek a 
képviselőknek. 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 
89/2016. (XII.13.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 13-i ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirendi pontok: 

1. Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról – 
a polgármester előterjesztésében 

2. Javaslat a köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet felülvizsgálata – a 
jegyző előterjesztésében 

 
Napirendek tárgyalása 

 
 

1.) Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 
módosításáról – a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Kérte a jegyzőt, hogy ismertesse a testülettel a módosítás indokait. 
 



 
 

2

Kovács Edit jegyző: 
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Közös Hivatal alapító okiratát december 31-ig felül kell 
vizsgálni és a MÁK által meghatározott formában elkészíteni. A módosítás tartalmi elemeket nem 
érint. 
 
Marics József polgármester: 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2016. (XII.13.) önkormányzati határozata 

az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
 
Bakonykuti Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta Iszkaszentgyörgyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek 
alapján az alábbi döntéseket hozza: 

1. 

Bakonykuti Község Önkormányzata Képviselőtestülete „az államháztartásról” szóló  
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 
okiratát Módosító okirat tartalmát 2017. január 1-jei hatállyal a határozat  
1. mellékletében található szövegezéssel állapítja meg, és felhatalmazza a Polgármestert annak 
aláírására. 

2. 

Bakonykuti Község Önkormányzata Képviselőtestülete „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, és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy az Alapító okiratot Módosító okiratot, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba  
2017. január 1-jei hatállyal történő bejegyzése érdekében 8 napon belül küldje meg a Magyar 
Államkincstár részére. 

Felelős:  Marics József polgármester 
Kovács Edit jegyző 

Határidő: döntést követő 8 nap 
 

3. 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. 
évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

Felelős:  Marics József polgármester 
Kovács Edit jegyző 

Határidő: 2016. december 31. 
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1. melléklet 

Módosító okirat 

Az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal az Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete és Bakonykuti Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2014. december 
10. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 
alapján – az Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestülete ……../2016. (XII. ….) 
számú határozatára, valamint Bakonykuti Község Önkormányzata Képviselőtestülete ……../2016. 
(XII. ….) számú határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban az 1.2.2. alpont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája 

8046 Bakonykuti, Szabadság út 41. 

2. Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül. 

3. Az alapító okirat 5. pontja – mely a módosított okiratban a 2. pont alatt szerepel – helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

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 Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. 

2.2.3. megnevezése: Bakonykuti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2.2.4. székhelye: 8046 Bakonykuti, Szabadság út 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 Sándor u. 1. 

4. Az alapító okirat 6. pontja elhagyásra kerül. 

5. Az alapító okirat 8. pontja elhagyásra kerül. 

6. Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül. 

7. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban a 4.1. alpont alatt szerepel 
– helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

8. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban a 4.2., 4.3. és 4.4. alpontok 
alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

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 Bakonykuti 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 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatások 

5 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

6 013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások 

7 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

8 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

 
9. Az alapító okirat 13. pontja – mely a módosított okiratban az 5.1. alpont alatt 

szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 
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5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Közös Önkormányzati 
Hivatal vezetője a jegyző, akit Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 
polgármestere által lefolytatott pályázati alapján Iszkaszentgyörgy Község 
Önkormányzata polgármestere és Bakonykuti Község Önkormányzata 
polgármestere együttesen határozatlan időre nevez 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. 
 

10. Az alapító okirat 14. pontja – mely a módosított okiratban az 5.2. alpont alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
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. 

11. Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 

12. Az alapító okirat 16. pontja elhagyásra kerül. 

13. Az alapító okirat záradéka – mely a módosított okiratban a 6. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

Jelen alapító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014. december 10. napján kelt, Iszkaszentgyörgy Község 
Önkormányzata Képviselőtestülete 162/2014. (XII. 08.) számú határozatával, valamint 
Bakonykuti Község Önkormányzata Képviselőtestülete 130/2014. (XII. 09.) számú 
határozatával elfogadott alapító okiratot visszavonom. 
 

Jelen módosító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Iszkaszentgyörgy, 2016. december „   „ 
 

P.H. 
 
 

 Marics József Gáll Attila 
 Bakonykuti Község Önkormányzata Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
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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 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája 

8046 Bakonykuti, Szabadság út 41. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával 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 Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. 

2.2.3. megnevezése: Bakonykuti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2.2.4. székhelye: 8046 Bakonykuti, Szabadság út 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 Sándor u. 1. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

3.1.2. székhelye: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. 

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 Bakonykuti 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 Önkormányzatok 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 Bakonykuti 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 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatások 

5 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

6 013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások 

7 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

8 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Iszkaszentgyörgy Község 
Önkormányzata, Bakonykuti 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 pályázati alapján Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata polgármestere 
és Bakonykuti Község Önkormányzata polgármestere együttesen határozatlan időre 
nevez 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 2017. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 
2014. december 10. napján kelt, Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
162/2014. (XII. 08.) számú határozatával, valamint Bakonykuti Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete 130/2014. (XII. 09.) számú határozatával elfogadott alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Iszkaszentgyörgy, 2016. december „    „ 

P.H. 

 Marics József Gáll Attila 
 Bakonykuti Község Önkormányzata Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
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2.) Javaslat a köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet felülvizsgálata – a 
jegyző előterjesztésében 

 
Kovács Edit jegyző: 
Ismertette a képviselőkkel Iszkaszentgyörgy önkormányzatának döntését, mely szerint 10 % 
illetménykiegészítést fogadtak el a rendeletben. Ennek indoka az volt, hogy a kiegészítés csak a 
felsőfokú végzettségűek illetményénél jelentkezik, a középfokú végzettségű dolgozók besorolási 
illetménye a minimálbért sem fogja elérni 2017-ben. Ebben a formában a rendeletnek nincs is 
jelentősége, a jövőben megfontolandó, hogy szükséges-e a megalkotása.  
Az előző testületi ülésen elfogadott, juttatásokról szóló rendeletet a közös hivatali megállapodás 
szerint az iszkaszentgyörgyi képviselő-testület jogosult elfogadni, ezért egyúttal az a rendelet is 
hatályon kívül helyezésre kerülne javaslata szerint. 
 
Marics József polgármester: 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását a jegyző által elmondottak szerint. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következő rendeletet 
alkotta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 
 
Mivel több napirend, kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való 
részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Marics József Kovács Edit 
 polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 


