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JEGYZİKÖNYV
Készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. január 15-én
10.00 órakor megtartott soros testületi ülésérıl.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8045 Bakonykuti, Szabadság u. 41.

Jelen vannak:
Marics Józsefné
Deák Dezsı Zoltán
Bódis Gyula
Andrásy Ferencné
Ács Zoltán
Kaufman Jenıné

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Tanácskozási joggal:
Dr. Csiák Henriett

körjegyzı

Marics Józsefné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
testület határozatképes, mivel az hat képviselıbıl hat fı jelen van.
Kérte a képviselı-testületet, amennyiben a meghívón szereplı napirendi pontokkal
egyetértenek, kézfeltartással szavazzanak.
A képviselı-testület – 6 igen szavazattal, határozathozatal nélkül - a következı
napirendi pontokat elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokról
2. Iszkaszentgyörgy-Moha-Bakonykúti Közoktatási Intézményi Társulás
Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve
3. Egyebek
1. Tájékoztató a katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokról
Marics Józsefné polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság minden év elején jelentést küld, amiben leírja, hogy milyen feladatok
várnak az önkormányzatra, illetve beszámol az elızı évrıl.
Felkérte Deák Dezsı Zoltán alpolgármestert a napirendi pont ismertetésére.
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Deák Dezsı Zoltán alpolgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban kiemelte a lakosság felkészítésének fontosságát.
Szerinte falugyőlésen, vagy közmeghallgatáson tájékoztatni kellene a lakosságot a
katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokról. Télen a tüzeléssel, a
hóeltakarítással, nyáron az esetleges avartüzekkel, illetve a Pétfürdıi Vegyi Üzem
esetleges mőszaki meghibásodásodával kapcsolatosan milyen intézkedést kell tenni
a lakosságnak, kit kell értesíteni.
Véleménye szerint fontos lenne a település vonatkozásában veszélyhelyzeti tervet
készíteni, amely rögzítené azokat a körülményeket, hogy mikor mit kell elvégezni,
vagy kit kell értesíteni. Célszerő lenne kérni az Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóságtól Bakonykúti polgári védelmi besorolásának felülvizsgálatát, mivel nincs
besorolva egyik csoportba sem, ebben az esetben pedig veszély esetén a mentıerık
utoljára jönnek ki a településre. Hozzátette, hogy ez a besorolás nem helyénvaló,
mivel például nagyon közel van a falu a Pétfürdı Vegyi Üzemhez, amely bizonyos
veszélyeket rejt magában.
Hozzátette, hogy Kreszán Valéria ezzel kapcsolatosan - kiváló eredménnyel elvégezett egy tanfolyamot, így ı is bevonható a feladatokba.
Mivel a télnek lassan vége, most már inkább a nyárra vonatkozó tervet kellene
elkészíteni, például az esetleges viharokkal kapcsolatos teendıkre kell
összpontosítani. Az árkokat társadalmi munkában évente kétszer kitakarítják, így
biztosítható az esıvíz folyamatos elvezetése.
Marics Józsefné polgármester
A napirendi pont lezárásaként felkérte Deák Dezsı Zoltán alpolgármestert, hogy
ezzel kapcsolatosan állítson össze egy katasztrófavédelmi tervet, amirıl a lakosságot
egy összehívott falugyőlésen tájékoztatják.
Hozzátette még, hogy a lakosság nagy része nincsen tisztában azzal, hogy a
telefonfülkében fel vannak írva veszélyehelyzet eseén az ingyenesen hívható
fontosabb telefonszámok is.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a tájékoztató elfogadását.
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 6 igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozta:

1/2008. (I. 15.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi, polgári védelmi
feladatokról szóló tájékoztatóját.

2. Iszkaszentgyörgy-Moha-Bakonykúti Közoktatási Intézményi Társulás
Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve
Marics Józsefné polgármester
A napirendi pont ismertetésére felkérte Dr. Csiák Henriett körjegyzıt.
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Dr. Csiák Henriett körjegyzı
Tájékoztatta a jelenlevıket arról, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény
értelmében a helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen
köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez önkormányzati intézkedési tervet
készíteni. Nem kell a helyi önkormányzatnak intézkedési tervet készítenie, ha tagja a
többcélú kistérségi társulásnak, feltéve, hogy a többcélú kistérségi társulás önálló
intézkedési terve tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési tervnek
tartalmaznia kell. Bakonykúti esetében ez utóbbi eset áll fenn. A Székesfehérvári
Kistérségbe tartozó községek polgármesterei megszavazták, hogy a kistérség
készítse el az intézkedési tervet olyan módon, hogy külön részletezve legyenek a
községekre vonatkozó részek. Ezt a kész anyagot megkaptuk, amire elızetes
véleményezés után az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola igazgatója, illetve az
Iszkaszentgyörgyi Óvoda vezetıje tett néhány kisebb észrevételt. Az észrevételeket
továbbította a tervet készítıknek, akik azt kijavították, és egy javított változatot
visszaküldtek. Ez az intézkedési terv minden szempontból megfelelınek találtatott.
Az anyagot továbbította az Oktatási Minisztérium által delegált szakértınek is, aki
még nem írta alá, de olvasta már az anyagot. E-mailben jelzett arról, hogy
megfelelınek találja, csak el kell küldenie egy szupervizorhoz jóváhagyásra.
Bakonykútit nem nagyon érinti ez a terv, mivel közoktatási intézményi társulása áll
fenn az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola és az Iszkaszentgyörgyi Óvoda között, de
még egyelıre nem jár át gyermek ezen intézményekbe. Az intézkedési terv alapja az
a statisztikai adatszolgáltatás, amit hosszadalmas munkával egy kolleganıjével,
illetve az iskolaigazgatóval és óvodavezetıvel összeállítottak. Ebbıl következik, hogy
a helyi viszonyokra jellemzı tényeken alapul, amibıl vonták le a következtetéseket.
Amennyiben azonban van valami hozzáfőznivalójuk a képviselıknek az anyaghoz,
szívesen várja az észrevételeket. Ezt a tervet a Kistérségi Tanácsnak még jövı
pénteken el kell fogadniuk.
Györffy Elza
Felvetette hogy a sajátos neveléső gyermekek számára külön korrepetálást kellene
biztosítani, ehhez javasolta pedagógiai asszisztens alkalmazását.
Dr. Csiák Henriett körjegyzı
Válaszában elmondta, hogy az iskolából az egyik tanár fejlesztı pedagógusnak
tanul. Emellett pályázatot nyújtanak be a közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése tárgyában.
Marics Józsefné polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt, felkérte a képviselı-testületet, amennyiben
egyetértenek Iszkaszentgyörgy-Moha-Bakonykúti Közoktatási Intézményi Társulás
Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervével, kézfeltartással szavazzanak.
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 6 igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozta:
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2/2008. (I. 15.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az
Iszkaszentgyörgy-Moha-Bakonykúti
Közoktatási
Intézményi
Társulás
Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervét.

3. Egyebek
- Csór lehetıségei
Marics Józsefné polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatásul elmondta, hogy Csór megkereste a
Bakonykúti Önkormányzatot, azzal a javaslattal, hogy a mellékletben szereplı „Csór
lehetıségei” anyagban szereplı célkitőzésekkel részt kívánnak-e venni a falu
jövıjével kapcsolatosan. Hozzátette, hogy Csór polgármesterének céljai teljes
mértékben megegyeznek Bakonykúti elképzeléseivel. Tájékoztatásul elmondta, hogy
az együttmőködési lehetıséggel kapcsolatosan január 23-án közös megbeszélést
tartanak, ahol kidolgozzák a további teendıket. A levél testületi döntést nem igényel.
3. Egyebek
- Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıség tájékoztatása egyedi szennyvíztisztító ügyében
Marics Józsefné polgármester
Elmondta, hogy a községbe tervezett szennyvíztisztító kisberendezések elhelyezését
a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség
környezetvédelmi okok miatt nem engedélyezi, mivel a felszín alatti vizek állapota
szempontjából fokozottan érzékeny területrıl van szó. Megoldásként Guttamásiba
szállítását javasolták átemelıvel, de ez a megoldás nagyon sokba kerülne. Ezt a
probléma így megoldandó marad, tovább kell róla beszélni a késıbbiekben.

3. Egyebek
- sószórás
Marics Józsefné polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a hideg idı miatt
sürgısen szükség volt az utak felsózására, mivel nagyon eljegesedtek, és
kimondottan balesetveszélyesek lettek. Egy Bakonycsernyei központú cég vállalta
ezt a feladatot.
Felkérte a képviselı-testületet, hogy mivel a balesetveszélyes helyzetet azonnal meg
kellett oldani, utólag hagyják jóvá az utak sószórásának megrendelését.
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 6 igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozta:
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3/2008. (I. 15.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete utólag hozzájárul a
polgármester azonnali – súlyos balesetveszély miatti - intézkedéséhez, hogy
Bakonykúti község útjainak sószórását a Klein Park Kft. –tıl 48.000,- Ft-ért
(8056, Bakonycsernye, Rózsa u. 138/c) megrendelte.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester

3. Egyebek
- E-ON vezetékre veszélyes gallyak levágása
Marics Józsefné polgármester
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az E-ON ígéretet tett arra, hogy a gyakori
áramkimaradások megszőntetése miatt a vezetékeket veszélyeztetı ágakat
sürgısen levágják.
3. Egyebek
- egyes önszervezıdı közösségek tanácskozási joga
Marics Józsefné polgármester
A képviselık tanácskozási jogának biztosításával kapcsolatban elmondta, hogy mivel
a testületi ülések nagy része nyilvános, a lakosság, különbözı civil szervezetek,
egyesületek is részt vehetnek rajta. Mivel azonban egyes civil szervezetek részérıl
felmerült az igény ennek írásbeli rögzítésére, ezért javasolta, hogy a Szervezeti és
Mőködési Szabályzat módosításánál jegyezzék be, hogy a testületi ülésen a faluban
lévı civil szervezetek tanácskozási joggal részt vehessenek.
3. Egyebek
- vagyonnyilatkozatok
Dr. Csiák Henriett körjegyzı
Elmondta, hogy a törvény elıírja, hogy a képviselıknek, illetve a polgármesternek
január 31-ig vagyonnyilatkozatot kell tennie. Kérte az érintetteket, hogy a határidı
lejárta elıtt az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökéhez juttassák el a kitöltött
nyomtatványokat.
3. Egyebek
- aljegyzıi pályázat kiírása
Dr. Csiák Henriett körjegyzı
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy egészségügyi okok miatt 2008. február 1-tıl már
nem dolgozik és mivel hosszabb idıre távol lesz, szükség lesz a helyettesítésére.
Mivel a körjegyzıségben nagyon sok a munka, ezért szükség volna egy aljegyzıi
státuszra is, aki ıt is tudná állandó jelleggel helyettesíteni. Az aljegyzıi munkakör
betöltéséhez pályázatot kell kiírni, a kinevezés idıpontja pedig 2008. június 1. lenne.
A helyettesítés megoldása folyamatban van, addig az igazgatási ügyintézı teljes
jogkörrel helyettesítheti a körjegyzıt.
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Marics Józsefné polgármester
Felkérte a képviselı-testületet, amennyiben egyetértenek az aljegyzıi pályázat
kiírásával, kézfeltartással szavazzanak.
Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 6 igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozta:

4/2008. (I. 15.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete IszkaszentgyörgyBakonykúti Községek Körjegyzısége aljegyzıi álláshelyének betöltésére
pályázatot ír ki. Az aljegyzıi álláshelyre meghirdetendı pályázati felhívást
az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
Pályázati felhívás
aljegyzıi munkakör betöltésére

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat és Bakonykúti Községi Önkormányzat
pályázatot hirdet Iszkaszentgyörgy – Bakonykúti Községek Körjegyzısége
aljegyzı munkakörének betöltésére.
Pályázati feltételek:
- állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatás-szervezıi képesítés
és közigazgatási vagy jogi szakvizsga;
- közigazgatási szervnél szerzett legalább kettı évi közigazgatási gyakorlat;
- büntetlen elıélet, cselekvıképesség, magyar állampolgárság.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai életrajzát,
- iskolai végzettséget tanúsító, közjegyzı által hitelesített okiratmásolatot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakmai elképzeléseket.
Az aljegyzı feladata a körjegyzı helyettesítése, és a körjegyzı által meghatározott feladatok
ellátása.
Az aljegyzı illetményének megállapítása a „köztisztviselık jogállásáról” szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján történik.
A kinevezés kezdı idıpontja: 2008. június 1.
A kinevezés három hónap próbaidıvel határozatlan idıre szól.
A pályázatot 2 példányban kell benyújtani:
a) határideje: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Belügyi Közlönyében való
megjelenéstıl számított 15. nap
b) helye: A pályázatot Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Polgármesterénél – 8043
Iszkaszentgyörgy , Kossuth tér 1. sz. – kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Aljegyzıi pályázat”
A pályázatok elbírálásáról Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselıtestülete és
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselıtestülete együttes ülés keretében dönt.
A pályázatokat a Képviselıtestületek a pályázati határidı lejártát követı 30 napon belüli elsı
együttes ülésen bírálják el.
A pályázatokat a Ktv. 10. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen kezeljük.

Ács Zoltán képviselı:
Felszólalásában elmondta, hogy az Otthonunk Bakonykúti Egyesület ülésén
felvetıdött, hogy korábban volt egy népszavazási kezdeményezés a községen
esetlegesen áthaladó úttal kapcsolatosan. A népszavazási kezdeményezés el lett
utasítva, de továbbra is szeretnék, ha zsákfalu maradna Bakonykúti. Ennek egyik
lehetséges módja lenne, ha az önkormányzat hozna hozna egy döntést arról, hogy
Bakonykúti zsákfalu jellegét meg akarja ırizni és az esetleges út megépítését a
lakosság nem engedélyezi.
Dr. Csiák Henriett körjegyzı
Megígérte, hogy a következı testületi ülésig utánanéz a kérdésnek. Mindenesetre
javasolta, hogy a következı testületi ülésre nyújtsanak be írásban egy elıterjesztést,
amit napirendi pontként megtárgyalnak, és határozatot hoznak róla.
Varga Jánosné (Otthonunk Bakonykúti Egyesület tagja)
Hozzátette, hogy a Közútkezelı Kht. egyik szakértıje elmondta, hogy jelen
helyzetben az önkormányzati testületek dönthetnek új utak megnyitásáról.
Dr. Csiák Henriett körjegyzı
Elmondta, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint meg
van határozva, hogy az önkormányzatoknak mi a kötelezı és a szabadon vállalható
feladata. Kötelezı feladatként a helyi közutak fenntartása szerepel. A helyi
önkormányzat feladatainál szerepel a településfejlesztés, településrendezés. Az,
hogy a településfejlesztés, településrendezésbe konkrétan beletartozik-e az a
hatáskör, hogy a képviselı-testület döntsön a zsákfalu-jellegrıl, nem tudja biztosan
megmondani. Lehet egyéb jogszabály, ami erre kitér. Megígérte, hogy
részletesebben utánanéz ennek a kérdésnek, esetlegesen megpróbálja a
Közútkezelı Kht. szakértıjével felvenni a kapcsolatot.
Varga Jánosné
Megkérdezte, hogy mikor lesz a Leader-programmal kapcsolatos megbeszélés?
Marics Józsefné polgármester
Válaszában elmondta, hogy a tervek szerint január 29-én a délutáni, esti órákban
lenne egy nyilvános testületi ülés keretén belül.
Varga Jánosné
Megkérdezte, hogy a szemétégetı ügye mikor lesz megtárgyalva?
Marics Józsefné polgármester
Válaszában elmondta, hogy a jövı héten szerdán Csóron, a környezı települések
megbeszélésén lehetıség lesz rá.
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Varga Jánosné
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy elkészült az idei naptár, amit 3.000,- Ft-ért
árulnának. A naptár kiadója az Otthonunk Bakonykúti Egyesület, bár szerették volna,
ha az önkormányzat is a nevét adja hozzá.
Marics Józsefné polgármester
Felszólalásában nehezményezte, hogy nem a múlt év végén lett készen a naptár,
hanem januárban. Véleménye szerint közösen meg kellett volna beszélni, hogy
milyen képek kerüljenek rá, mert több kép nem illik a faluképbe, illetve, hogy milyen
anyagi vonzata van. Hozzátette még, hogy a „Pünkösdi királyság” programmal
kapcsolatban közösen beszéljék meg a programokat, illetve azok anyagi vonzatait.
Varga Jánosné
Hozzászólásában elmondta, úgy tudja, hogy a „Pünkösdi királyság”-ot Miklósa Erika
a saját anyagi forrásaiból kívánja fedezni, az önkormányzattól csak a jóváhagyását
kérné.
Dr. Csiák Henriett körjegyzı
Hozzátette, hogy amennyiben az önkormányzatot anyagilag érinti, illetve az
önkormányzat nevében történne a szervezés, akkor írásban testület elé kell
terjeszteni.
Marics Józsefné polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.

K. m. f.

Marics Józsefné
polgármester

Dr. Csiák Henriett
körjegyzı

