Bakonyság Község Önkormányzata
Bakonyság, Béke u 14.
Szám: 136-12/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én 9,00
órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza, Bakonyság
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Kiss Lajos polgármester és Schumacher Mária képviselő
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
Dr. Reichert László aljegyző, mint a jegyzőkönyv tartalmáért felelős
I. Napirend előtt:
Kiss Lajos polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen a képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 3 főből két testületi tag megjelent. Az ülést
megnyitja.
Javasolja a következő napirend megtárgyalását:
Napirend
1./ Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásban tett javaslatának
megvitatása.
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
2./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
A képviselő-testület 2 „igen” szavazattal, egyhangúlag a napirendre tett javaslatot elfogadta.
II. N a p i r e n d tárgyalása.
1./ Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásban tett
javaslatának megvitatása.
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: a Veszprém Megyei Kormányhivatal írásos javaslatában felhívta
figyelmet, hogy az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezések szerint
önkormányzati hatósági ügyeket zárt lésen lehet csak tárgyalni. A beiskolázási támogatás a
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kormányhivatal megítélése szerint hatsági ügy. A bakonysági testület augusztus 8-án döntést
hozott a beiskolázási támogatásokról, a határozatban nem voltak nevek említve, csak az iskola
típusonkénti támogatási összegek. Ezt a döntését a testület évről-évre, nem kérelemre hozza,
hanem azért, mert úgy gondolja, hogy Bakonyságon jövedelemre tekintet nélkül, minden
családban komoly terhet jelent a gyermekek iskoláztatása és az önkormányzat ehhez kíván
segítséget nyújtani. Ezt a gyakorlatot idáig a törvényességi felügyelet nem kifogásolta.
Természetesen a maga részéről elfogadja a kormányhivatal jogi álláspontját és nem látja
semmi akadályát, hogy a jövőben az ilyen döntéseket zárt lésen hozzák meg.
Javasolja, hogy döntsenek a törvényességi javaslat elfogadásáról.
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 „igen” szavazattal, egyhangúlag
hozta meg határozatát:
39/2013. (IX. 24.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei Kormányhivatal VE-B-004/1623/2013. számú javaslatát az
Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezések betartására
elfogadja és a jövőben ennek megfelelően jár el. A Képviselő-testület a
beiskolázási támogatások ügyében a jövőben zárt ülésen fog döntést
hozni.
Felhívja a polgármestert, hogy a megtett intézkedésről a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját értesítse.
Határidő: 2013. szeptember 25.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
2./
A
Pápakörnyéki
Önkormányzatok
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

Feladatellátó

Társulás

Társulási

Kiss Lajos polgármester: a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási
Tanácsa 2013. szeptember 19-én tartotta ülését, melynek 4. napirendjeként megvitatta a
társulási megállapodás módosítását.
Kéri, hogy a mellékelt - módosításokkal egységes szerkezetben foglalt - megállapodást
jóváhagyni szíveskedjenek.
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 „igen” szavazattal, egyhangúlag
hozta meg határozatát:
40/2013. (IX. 24.) Határozat
Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás
módosítását és annak egységes szerkezetét az előterjesztés szerint
jóváhagyja.
2

Felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
Felkéri a Polgármestert, hogy a képviselőtestület döntéséről szóló
határozatnak a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Munkaszervezetéhez történő megküldéséről gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

Más megtárgyalandó kérdés nem volt, ezért a polgármester a nyilvános ülést 9,20 órakor
bezárta.

K.m.f.

Kiss Lajos
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
mint a jkv. tartalmáért felelős
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