JEGYZŐKÖNYV
DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR
KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE
KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK
2012. FEBRUÁR 14-ÉN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

Jegyzőkönyv
Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége képviselő-testületeinek 2012.
február 14-én tartott együttes nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Tóth Edina Kitti
Friedrich Krisztina
Kernuszné Janás Rita
Ifj. Simon Mihály

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Kropf Miklós
Fürst Gábor
Simonné Rummel Erzsébet
Szöllősi Attiláné
Tóth József
Véberné Janás Valéria

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Szelthofferné Némeht Ilona
Fillér Kornél
Horeczky Lászlóné
Istenes József
Janni Mihályné
Murai László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Szafner József
Rózsahegyiné Vecsey Márta
Tóth Zoltánné

körjegyző
aljegyző
pénzügyi vezető

Tóth Edina Kitti polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a körjegyzőséghez tartozó települések képviselőit a mai együttes ülésen. Megállapítom, hogy Dudar község képviselő-testülete 4 fővel határozatképes.
Kropf Miklós polgármester:
Bakonynána község képviselő-testülete 6 fővel határozatképes.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár képviselő-testülete 6 fővel határozatképes.
Tóth Edina Kitti polgármester:
A napirendi pontokra a meghívó szerint teszek javaslatot. Van-e más napirendi pontra javaslat?
Szafner József körjegyző:
A vegyes ügyek között a körjegyzőség alapító okiratának és társulási megállapodásának módosításáról kell dönteni. Ez a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok jogszabályban
előírt tartalommal történő megjelenése miatt van szükség. A szennyvíztelep és hálózat rekonstrukciója révén megnyert pályázat szintén döntésre késztet minket. A beruházás kapcsán
felmerülő ÁFA visszaigénylésére ugyanis csak jogi személyiségű társulás létrehozása esetén
van lehetőség. Erre vonatkozóan szintén a vegyes ügyek között kívánok tájékoztatást adni.
Javaslom, hogy a vegyes ügyeket ezzel a két ponttal egészítsük ki.
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Tóth Edina Kitti polgármester:
Aki a módosított napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy
Dudar képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Kropf Miklós polgármester:
Bakonynána 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok
1. Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községi Önkormányzatok Körjegyzőségi Hivatalának 2012. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása
2. A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmény követelmények alapját képező célok meghatározása
3. A köztisztviselők cafetéria juttatásának szabályzata 2012. évre
4. Vegyes ügyek
1. napirendi pont:
Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községi Önkormányzatok Körjegyzőségi Hivatalának
2012. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása
Tóth Edina Kitti polgármester:
Az első napirendi pontunk a körjegyzőség 2012. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása. Ehhez az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kinek van kérdése, észrevétele,
hozzászólása ezzel kapcsolatban?
Szafner József körjegyző:
A körjegyzőség személyi állománya, a szervezet struktúrája az előző évekhez képest változatlan. Így a költségvetés ennek megfelelően, a korábbi évi bevételekhez és kiadásokhoz igazítva
lett összeállítva. Az ellátotti kör és a feladatok nem változtak, a zökkenőmentes működéshez a
személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.
Kropf Miklós polgármester:
A koncepcióhoz képes néhány kiadásnál csökkenést tapasztaltam, amit örömmel vettem tudomásul. Egy, nem jelentős mértékű kiadás azonban még mindig megmaradt. Ez az ételszállítás költsége. Mint említettem összegszerűségében nem túl nagy tétel, de véleményem szerint
ez nem a körjegyzőség kiadásaihoz tartozik, így ezt javaslom nullára csökkenteni. A nyomtatvány, irodaszer beszerzéseknél pedig a települések közötti arányosabb beszerzést, elosztást
kérek a jövőben érvényesíteni. Ezzel a kiegészítéssel a költségvetést elfogadásra javaslom.
Szafner József körjegyző:
Mindkét indítvánnyal egyetértek, befogadhatónak és megvalósíthatónak tartom.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Miután a módosító indítvány az előterjesztő által elfogadásra került, így aki az írásos előterjesztést elfogadja, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Dudar testülete 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a körjegyzőség 2012. évi költségvetését.
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Dudar község önkormányzat képviselő-testületének
8/2012. (II.14.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetését a jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti
adattartalommal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a alapján elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
azonnal

Kropf Miklós polgármester:
Bakonynána testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a körjegyzőség 2012. évi költségvetését.
Bakonynána község önkormányzat képviselő-testületének
9/2012. (II.14.) önkormányzati határozata
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár
Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetését a jegyzőkönyv 1. számú melléklete
szerinti adattartalommal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a alapján
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Kropf Miklós polgármester
azonnal

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a körjegyzőség 2012. évi
költségvetését.
Nagyesztergár község önkormányzat képviselő-testületének
12/2012. (II.14.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár
Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetését a jegyzőkönyv 1. számú melléklete
szerinti adattartalommal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a alapján
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
azonnal

2. napirendi pont:
A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmény követelmények alapját képező célok
meghatározása
Tóth Edina Kitti polgármester:
Folytassuk a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok megtárgyalásával. Erre vonatkozóan is készült írásos előterjesztés. A terv véleményem szerint részletes. Egyrészt tartalmazza az előző évi célokat, másrészt a változásokat is magában foglalja.
Van-e ehhez kapcsolódóan kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, aki a kiemelt célokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Dudar testülete 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a célokat.
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Dudar község önkormányzat képviselő-testületének
9/2012. (II.14.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 34. § (3) és (5) bekezdése alapján a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerint elfogadja a 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy:
- a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények 2012. február 29-ig történő kidolgozásáról, és a jegyző
részére írásos dokumentum formájában történő átadásáról;
- a jegyző teljesítményértékelését 2013. január 15-ig végezze el, s arról a testületet legkésőbb 2013. január 30-ig tájékoztassa;
- folyamatosan kísérje figyelemmel a jegyző köztisztviselők teljesítményértékelésével
kapcsolatos feladatellátását.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
a határozatban megjelölt határidők

Kropf Miklós polgármester:
Bakonynána testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a kiemelt célokat.
Bakonynána község önkormányzat képviselő-testületének
10/2012. (II.14.) önkormányzati határozata
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) és (5) bekezdése alapján a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerint elfogadja a 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy:
- a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények 2012. február 29-ig történő kidolgozásáról, és a jegyző
részére írásos dokumentum formájában történő átadásáról;
- a jegyző teljesítményértékelését 2013. január 15-ig végezze el, s arról a testületet legkésőbb 2013. január 30-ig tájékoztassa;
- folyamatosan kísérje figyelemmel a jegyző köztisztviselők teljesítményértékelésével
kapcsolatos feladatellátását.
Felelős:
Határidő:

Kropf Miklós polgármester
a határozatban megjelölt határidők

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a kiemelt célokat.
Nagyesztergár község önkormányzat képviselő-testületének
13/2012. (II.14.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) és (5) bekezdése alapján a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerint elfogadja a 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat.
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy:
- a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények 2012. február 29-ig történő kidolgozásáról, és a jegyző
részére írásos dokumentum formájában történő átadásáról;
- a jegyző teljesítményértékelését 2013. január 15-ig végezze el, s arról a testületet legkésőbb 2013. január 30-ig tájékoztassa;
- folyamatosan kísérje figyelemmel a jegyző köztisztviselők teljesítményértékelésével
kapcsolatos feladatellátását.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
a határozatban megjelölt határidők
3. napirendi pont:
A köztisztviselők cafetéria juttatásának szabályzata 2012. évre

Tóth Edina Kitti polgármester:
A következő napirendi pont a köztisztviselők cafetéria juttatási szabályzatának elfogadása. Az
írásos előterjesztéshez valaki kíván-e hozzászólni?
Szafner József körjegyző:
A cafetéria rendszerének kialakítása során a kedvezményes adózású juttatási rendszer és maximálisan megállapítható összeg lett figyelembe véve. A közös fenntartású oktatási intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak részére szintén adható cafetéria juttatás. Ez az
egyes önkormányzatok döntésétől függ. Amennyiben a testület ezt a juttatást biztosítja a közalkalmazottak részére is, akkor ez a szabályzat alkalmazható lesz a hatály kiterjesztésével
ezen dolgozók esetében is.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Amennyiben nincs más észrevétel, aki a köztisztviselői cafetéria szabályzattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Dudar testülete 4 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta a szabályzatot.
Dudar község önkormányzat képviselő-testületének
10/2012. (II.14.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 49/F. § (4) bekezdése, valamint a köztisztviselők cafetéria juttatásának
részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendeletében foglaltakra tekintettel
elfogadta a köztisztviselők cafetéria juttatásaira vonatkozó szabályzatot, mely a jegyzőkönyv
3. számú mellékletét képezi.
Felelős:
Határidő:

Szafner József körjegyző
azonnal

Kropf Miklós polgármester:
Bakonynána testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a cafetéria szabályzatot.
Bakonynána község önkormányzat képviselő-testületének
11/2012. (II.14.) önkormányzati határozata
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 49/F. § (4) bekezdése, valamint a köztisztviselők cafetéria juttatásá6

nak részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendeletében foglaltakra tekintettel elfogadta a köztisztviselők cafetéria juttatásaira vonatkozó szabályzatot, mely a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Felelős:
Határidő:

Szafner József körjegyző
azonnal

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a cafetéria szabályzatot.
Nagyesztergár község önkormányzat képviselő-testületének
14/2012. (II.14.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 49/F. § (4) bekezdése, valamint a köztisztviselők cafetéria juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendeletében foglaltakra tekintettel elfogadta a köztisztviselők cafetéria juttatásaira vonatkozó szabályzatot, mely a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Felelős:
Határidő:

Szafner József körjegyző
azonnal
4. napirendi pont:
Vegyes ügyek

Tóth Edina Kitti polgármester:
A vegyes ügyek tekintetében átadom a szót a körjegyző úrnak.
Szafner József körjegyző:
A MÁK Államháztartási Irodája kéri a körjegyzőség alapítóit, hogy az alapító okiratot vizsgálják felül és a jogszabályi változásoknak megfelelően hozzák meg a módosítást jóváhagyó
döntéseiket. Ezután törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok módosítására vonatkozóan
az arra rendszeresített adatlapon az eljárást kezdeményezzék, amelyhez a testületi határozatokat csatolni kell. Ezek a módosítások a szakfeladatokra vonatkoznak. Elsősorban a hivatal
által kötelezően ellátandó feladatokat kell szerepeltetni, de a hivatal hatáskörébe utalt tevékenységek sem maradhatnak ki a felsorolásból. Így például a belső ellenőrzés, az önkormányzati jogalkotás szakfeladatot fel kell venni. A módosítás elfogadására irányuló határozat tervezetek írásos előterjesztésként az alapítók részére kiadásra kerültek.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Aki a körjegyzőség alapító okiratának módosítását elfogadja, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Dudar testülete 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az alapító okirat
módosítását.
Dudar község önkormányzat képviselő-testületének
11/2012. (II.14.) önkormányzati határozata
1. Dudar Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. Törvény II. fejezet 7.
pontjának 9. §, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet II. fejezet 6. § alapján
Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége Alapító okiratát módosítja:
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Irányító szerve: Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete
8416 Dudar, Rákóczi F. u. 19.
Községi Önkormányzat Bakonynána képviselő-testülete
8422 Bakonynána, Alkotmány u. 3.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete
8415 Nagyesztergár, Radnóti M. u. 58.
2. A képviselő-testület a Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzőségi
Hivatalát a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat-módosítását jóváhagyja azzal, hogy a 4. pontban leírt szakfeladati rendet 2012. január 1-jével kiegészíti az alábbival:
692000-1 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
azonnal

Kropf Miklós polgármester:
Bakonynána testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az alapító okirat módosítását.
Bakonynána község önkormányzat képviselő-testületének
12/2012. (II.14.) önkormányzati határozata
1. Bakonynána Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. Törvény II. fejezet
7. pontjának 9. §, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet II. fejezet 6. § alapján
Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége Alapító okiratát módosítja:
Irányító szerve: Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete
8416 Dudar, Rákóczi F. u. 19.
Községi Önkormányzat Bakonynána képviselő-testülete
8422 Bakonynána, Alkotmány u. 3.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete
8415 Nagyesztergár, Radnóti M. u. 58.
2. A képviselő-testület a Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzőségi
Hivatalát a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat-módosítását jóváhagyja azzal, hogy a 4. pontban leírt szakfeladati rendet 2012. január 1-jével kiegészíti az alábbival:
692000-1 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére
Felelős:
Határidő:

Kropf Miklós polgármester
azonnal

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az alapító okirat módosítását.
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Nagyesztergár község önkormányzat képviselő-testületének
15/2012. (II.14.) önkormányzati határozata
1. Nagyesztergár Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. Törvény II. fejezet 7. pontjának 9. §, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet II. fejezet 6. §
alapján Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége Alapító okiratát
módosítja:
Irányító szerve: Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete
8416 Dudar, Rákóczi F. u. 19.
Községi Önkormányzat Bakonynána képviselő-testülete
8422 Bakonynána, Alkotmány u. 3.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete
8415 Nagyesztergár, Radnóti M. u. 58.
2. A képviselő-testület a Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzőségi
Hivatalát a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat-módosítását jóváhagyja azzal, hogy a 4. pontban leírt szakfeladati rendet 2012. január 1-jével kiegészíti az alábbival:
692000-1 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
azonnal

Tóth Edina Kitti polgármester:
Aki a körjegyzőség egységes szerkezetű alapító okiratával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Dudar testülete 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a körjegyzőség
egységes szerkezetű alapító okiratát.
Dudar község önkormányzat képviselő-testületének
12/2012. (II.14.) önkormányzati határozata
Dudar Önkormányzat képviselő-testülete a Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége Alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat melléklete szerint elfogadja és jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okirat és a szükséges intézkedések megtételére.
Az új alapító okirat hatályba lépésének napja: 2012. február 15.
A 24/2009. (VI.16.) számú határozatban jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
azonnal

Kropf Miklós polgármester:
Bakonynána testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a körjegyzőség egységes szerkezetű alapító okiratát.
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Bakonynána község önkormányzat képviselő-testületének
13/2012. (II.14.) önkormányzati határozata
Bakonynána Önkormányzat képviselő-testülete a Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár
Községesk Körjegyzősége Alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szöveté a határozat melléklete szerint elfogadja és jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okirat és a szükséges intézkedések megtételére.
Az új alapító okirat hatályba lépésének napja: 2012. február 15.
A 24/2009. (VI.16.) számú határozatban jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:

Kropf Miklós polgármester
azonnal

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a körjegyzőség egységes
szerkezetű alapító okiratát.
Nagyesztergár község önkormányzat képviselő-testületének
16/2012. (II.14.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Önkormányzat képviselő-testülete a Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár
Községesk Körjegyzősége Alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szöveté a határozat melléklete szerint elfogadja és jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okirat és a szükséges intézkedések megtételére.
Az új alapító okirat hatályba lépésének napja: 2012. február 15.
A 24/2009. (VI.16.) számú határozatban jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilona polgármester
azonnal

Szafner József körjegyző:
Most ragadnám meg a lehetőséget, hogy tájékoztatást adjak a szennyvízhálózat és –telep kötelező rekonstrukciójának kapcsán. Erre a beruházásra korábban kötelezést kaptunk. Amennyiben a rekonstrukciót nem dolgozzuk ki, akkor a vízjogi üzemeltetési engedély megvonásra
kerülhet és környezetvédelmi bírság kerül kiszabásra. Egy fejlesztési tervet kellett elfogadni,
és annak megfelelően a korszerűsítési munkálatokat kellett elvégezni. Ehhez kapcsolódóan
került benyújtásra pályázat. A tavalyi évben az első fordulóban 13,5 millió forintot nyertünk,
hogy a tervezési, engedélyezési dokumentumokat elkészíttessük, a közbeszerzési eljárást a
kivitelezőre vonatkozóan lefolytassuk. Ennél a pályázatnál elegendő volt a társult települések
által aláírt társulási megállapodás bemutatása és a gesztor önkormányzat megbízása. A kivitelezési időszakban azonban az ÁFA visszaigénylés miatt elengedhetetlen jogi személyiségű
társaság létrehozása, a meglévő társulás átalakítása. Ez azért is szükséges, mivel a beruházás
során egy olyan nagy értékű vagyon jönne létre, ami 7 önkormányzat tulajdonát képezne. Ezt
a befejezés után minden település az anyagi hozzájárulás arányában felosztva megkapná és
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aktiválná. Ha nincs jogi személyiségű társaság, akkor Dudar olyan ÁFA visszaigénylési jogosultsága és kötelezettsége jelenik meg, aminek a vagyoni megjelenése nincs a nyilvántartásban. Több társulási megállapodás tekintetében végeztem vizsgálatot, de csak részben tartalmazzák a kötelező tartalmi elemeket. Az Áht. és az Ámr. Ugyanis januártól változott a pályázati előírásokra vonatkozóan, így egy olyan új megállapodást kell elkészíteni, ami ezeknek
megfelel. A Bakonykarszt és a projektmenedzser segítséget nyújt az előterjesztés elkészítéséhez, amelyet haladéktalanul írásban eljuttatunk minden képviselőnek, majd a soron következő
ülésen erről döntünk.
Tóth Edina Kitti polgármester:
Amennyiben a vegyes ügyek között más hozzászólás nincs, megköszönöm a részvételt és az
ülést 17 óra 30 perckor bezárom.

Tóth Edina Kitti
polgármester

Szelthofferné Németh Ilona
polgármester

Kropf Miklós
polgármester

Szafner József
körjegyző
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