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JEGYZİKÖNYV
Készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. január 29-én
17.00 órakor megtartott nyilvános 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 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./ Leader Akcióprogram;
Egyebek:
-Iszkaszentgyörgy-Moha-Bakonykúti Közoktatási Esélyegyenlıségi
Intézkedési Terv elfogadása (módosított terv) ;
- Fiedler Henrikné béren kívüli juttatásai;
- Marics Józsefné béren kívüli juttatásai;

1./Lieder Akcióprogram

Marics Józsefné
Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy Bakonykúti csatlakozott a Sárvíz-Leader
Akciócsoporthoz. Az akciócsoport lényege, hogy együtt pályázzanak, és a pályázati
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pénzekbıl minden község részesülhet. A pályázatokhoz szükség volt egy program
összeállítására, ami azt tartalmazza, hogy milyen témakörökben szeretne az adott
község pályázni. Ezt a tervet a falu lakosainak segítségével összeállították, miközben
megalakult a Bakonykúti „A Kelet-Bakony Kapuja” Akciócsoport. Ezt a tervet
szeretnék most mindenkivel ismertetni. Az ismertetésre felkéri Törék Györgyöt, aki az
akciócsoportot vezette.
Törjék György: ismertette Bakonykúti község jellegzetességeit, szépségeit, majd
kitért arra, hogy az elmúlt héten volt Csóron egy találkozó, ahol beszéltek a Leaderlehetıségekrıl. A csóri polgármester elképzeléseihez meglehetısen pesszimistán állt
hozzá a hallgatóság. Ennek egyik oka az volt, hogy a finanszírozási rendszer még
nem kellıképpen tisztázott. Egy azonban nagyon fontos, és ez az összefogás, ez a
Leader-csoport lényege. A falvaknak össze kell fogniuk közös célok érdekében. Ilyen
közös célként jelölték meg a turizmust, a falvak fejlesztését, a Sárrét-Bakony
összekapcsolását, turistaútvonalak létrehozását, illetve marketing és információs
anyag kiadását.
Ezek után rátért arra, hogy Bakonykúti vonatkozásában decemberben nagyon sokat
dolgoztak a program összeállításában. 2008. január 10-ig kellett írásba foglalni és
Szász úrnak leadni az anyagot, aki a Leader-csoport székesfehérvári részének az
összefogója. Ezt a programot fogja most ismertetni. A Leader-program
összeállításához kérték a helyi lakosok ötleteit, illetve pályázatait.
Többen beadtak jó pályázatot. Ezek a személyek a következık: Tar László és Tar
Barbara a falusi turizmusra konkrét elképzelést dolgozott ki, Horváth István is jelezte,
hogy tudna mőködtetni falusi turizmust a saját házában. Szaller István is aktív
részese volt a terv kidolgozásának, de ı egyelıre még nem adott be pályázatot, majd
a késıbbiekben csatlakozik. Marics Józsefné az önkormányzat részérıl csatlakozott,
illetve az önkormányzat alapítványa részérıl jelezték, hogy részt vesznek a Leaderprogram megvalósításában. Törék György elıadó turisztikai, illetve sport-területen
adott pályázatot, Kreszán Valéria pedig Deák Ildikóval fazekasmőhely kialakítását
tervezi. Majd kitért arra, hogy a program összeállításában részt vevık a kidolgozás
során megalakították a Kelet-Bakony Kapuja Akciócsoportot, melynek 7 alapító tagja
van. A Bakonykúti Leader-program a múlt és a hagyomány alapján új elképzelésekre
épül, amelyek elıbbre viszik a falut.
Ezután a program részletes ismertetése következett:
Az értéktérkép alapján a legfontosabb célok a következık:
-Turista pihenıpark és tanösvény,
-Faluközpont kialakítása,
-Informatikai pont kialakítása,
-Bakonykúti Napok,
-Fazekasmőhely és oktatás,
-Marketing,
-Bakonykúti története könyv,
-Rendezvénysátor beszerzés,
-Kondicionáló terem kialakítása,
-Egészség Centrum,
-Egészséges Életmód Rendezvények,
-Kiskereskedelmi és vendéglátó egység,
-Bakonykúti honlap fejlesztése,
-Forrás feltárása és gyalogos ösvény kialakítása,
-Alkotó Tábor létrehozása.
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-Falusi szálláshely kialakítása (I. és II. ütem)
Törjék György tájékoztatta a megjelenteket, hogy szavazás alapján Tar Barbarát
választották meg a Kelet-Bakony Kapuja Lieder Akciócsoport vezetıjének.
Kreszán Valéria és Varga Jánosné felszólaltak, hogy az akciócsoport kialakításánál
ıket miért nem értesítették.
Törjék György szerint idıhiány miatt nem történt meg az értesítés. Gyorsan kellett
összeállítani a programot, amihez pár ember nekiállt beszélgetni, és a munka végén
megalakult az akciócsoport. De ennek még nincsen nagy jelentısége, hiszen ez még
nem pályázat, ezután kell még beadni a pályázatokat.
Rabóczky Csaba: kérdezte, hogy mi alapján hagyták ki az egyéb beadott ötleteket,
szelektáltak a pályázatok között?
Varga Jánosné közölte, hogy ı is több tervet adott be, ami Teleház mőködtetésérıl
és elıadás-sorozat szervezésérıl szólt.
Törjék György: válaszolt rá, hogy ezen túl is van lehetıség az egyeztetésre és a
hiányzó javaslatok további beépítésére.
Fülöp Gyula: kérdezte, hogy mi a pályázatok beadásának határideje?
Törjék György szerint késıbb kell beadni, de pontos idıt nem tud mondani. A mai
nap jött egy részletes tájékoztató a pályázatokról. Azt kell megnézni.
Fülöp Gyula: akkor van lehetıség módosítani, a további terveket beépíteni, nem
érdemes kiélezni az ellentéteket.
Törjék György: ez így nagyon rendben van, de mindenkinek nyilatkozni kell arról,
hogy mit akar vállalni a pályázat megvalósítása során, és milyen területen. Fel kell
vállalni a felelısséget. Ez a tervezet csak vitaindítás célját szolgálja. Ehhez
természetesen lehet beadni további terveket azzal együtt, hogy az önkormányzat
tiszteletben tartása szükséges, hiszen az önkormányzattal karöltve kell ezeket a
programokat megvalósítani.
Marics József: 2009. elején realizálódnak ezek a pénzek. 2008. januárban kellett
leadni
Szász
úrnak
a
terveket.
A
programok
három
tengely
mellettiek:1.)mezıgazdasági vállalkozók, 2.)erdıgazdálkodás és Natura 2000-re
vonatkozó, 3.) tengelybe illik mindaz, amikrıl most beszélünk, tehát az összes
tervezetbe beépített program.(pl. falusi turizmus)
Szász úr egyébként gratulált ennek a csoportnak, és azt közölte, hogy Bakonykúti
élen jár a programok összeállításában. Az, hogy megalakult a Bakonykúti
Akciócsoport, nem jelenti azt, hogy valami le lenne zárva. Hiszen most kezdıdik
igazán a munka. Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy minden ilyen pályázat
indulási költsége 100-150.000 Ft, tehát nagyobb volumenő dolgokra, pénzösszegre
érdemes pályázni. Az önkormányzat, illetve az alapítvány 100%-os támogatásban
részesülhet, de utófinanszírozás van!
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Rabóczky Csaba
Közölte, hogy kidolgozott pályázatot adott le felelıst megjelölve, de semmilyen
visszajelzés nem érkezett.
Marics Józsefné polgármester szeretne válaszolni a felvetésre. Rabóczky úr
pályázata a főnyírás megszervezésérıl szólt. Marics Józsefné szerint több község
összefogása szükséges a főnyíró gépekre, illetve komposztáló gépekre való
pályázathoz, utána vállalkozót kell megbízni. Felelısként az önkormányzatot jelölték
meg a legtöbb pályázatban, egyedül Szemán Valéria pályázata volt kivétel. Varga
Jánosné pályázata a Teleházról és elıadás-sorozatról az ı tervükben is benne van.
Az önkormányzat csak azt tudja felvállalni, amire van anyagi forrása. Mielıtt összeállt
ez a program, öt kérdést tett fel a pályázatot benyújtókhoz, hogy ki mibıl, hol stb.
szeretné megvalósítani, de erre sokan nem adtak választ. E nélkül pedig nem tudják
az akcióprogramba beépíteni.
Deák Ildikó: szerinte a kommunikáció hiányzik a pályázatot beadók és az
önkormányzat között.
Marics Jánosné polgármester: kéri, hogy a lakosok az öt kérdésre válaszoljanak,
gondolkozzanak el az elmondottakon, és 2008. február 15.-e körül folytatják a
megbeszélést. Vitaindítóként fogadják el a mai testületi ülést.
A fentiek alapján kérdezi a képviselı-testületet, hogy elfogadják-e vitaindítóként a
Bakonykúti Község Leader Akcióprogramját?
A képviselı-testület 6 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
6/2008.(I.29.)B. Önk. sz. Határozat
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja vitaindítóként
a Bakonykúti Község Leader Akcióprogramját.
Határidı: 2008. február 15.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
Egyebek:
-Iszkaszentgyörgy-Moha-Bakonykúti Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési
Terv elfogadása (módosított terv)
Marics Józsefné polgármester átadta a napirendi pont ismertetését Dr. Csiák
Henriett körjegyzınek.
Dr. Csiák Henriett körjegyzı: tájékoztatta a jelenlevıket arról, hogy a Kistérség által
elkészíttetett Intézkedési Tervet már elfogadta a jelenlegi testület. Ez a terv
véleményeztetve volt, és az iskolaigazgató, illetve óvodavezetı által javasolt
módosítások is be lettek építve az anyagba. Azonban az Oktatási Minisztérium a
hátrányos helyzető gyermekek nagy száma alapján (ami a jelenlegi helyzet szerint
már nem valós) kijelölt egy szakértıt, Virgo Richárdot, aki az utolsó pillanatban
módosításokat eszközölt a terven, ami miatt újbóli elfogadása szükséges. Az iskolai
pályázat benyújtásához szükség van a szakértı általi jóváhagyásra. Saját megítélés
szerint igen csekély módosításokat eszközölt a szakértı az ı szupervizorának
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javaslatára, és ezek a változtatások sem lettek kiemelve, így elég nehezen
fellelhetık. A körjegyzı tájékoztatott arról is, hogy amint a Kistérség által
elkészíttetett tervet megkapta, továbbította a szakértıhöz, aki ígérte, hogy pár nap
alatt kész lesz a véleményezés. Ez sajnos nagyon elcsúszott, állítólag a
szupervizornak nagyon sok munkája volt, így most el kell fogadnia a testületnek a
szakértı által módosított és jóváhagyott tervet, amennyiben egyetért vele.
Marics Józsefné polgármester: kéri a képviselı-testületet, hogy aki egyetért a Virgo
Richárd szakértı által módosított Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv elfogadásával,
az kézfeltartással szavazzon.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

7/2008.(I.29.)B. Önk. sz. Határozat
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Virgo
Richárd szakértı által jóváhagyott, módosított Iszkaszentgyörgy-MohaBakonykúti Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési tervet.

2. Egyebek:
Marics Józsefné polgármester:
Szeretne még arról beszélni néhány szót, hogy a 2008. évi Bakonykúti
önkormányzati költségvetésbe mi kerüljön bele. Úgy gondolja, hogy mivel fizetésemelésre nincs lehetısége az önkormányzatnak, hiszen az nagyon sokba kerülne,
akkor legalább adómentes juttatásokat lehessen biztosítani az önkormányzati
dolgozók részére. Itt elsısorban Fiedler Henrikné Teri nénire gondol, aki
hivatalsegédként dolgozik, de mivel nem köztisztviselı, ezért nem kapott eddig
semmi pluszt a fizetéséhez képest. Szeretné, ha a 2008. évben havi 3.000 Ft-os
étkezési utalvány juttatna neki az önkormányzat.
Amennyiben egyetértenek azzal, hogy a 2008. évi költségvetésbe beépítésre
kerüljön ez a tétel, akkor szavazzanak:
A Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazat mellett az
alábbi határozatot hozta:

8/2008. (I. 29.) B. Önk. sz. Határozata
A Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Fiedler Henrikné
hivatalsegéd részére a 2008. évben havi 3.000 Ft étkezési utalvány biztosít,
mely a Bakonykúti Községi Önkormányzat költségvetésébe a nem rendszeres
személyi juttatások elıírányzatba beépítésre kerül.
Határidı: 2008. február 15.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
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Kaufman Jenıné az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Javasolta, hogy Marics Józsefné polgármester részére is adjon az önkormányzat
adómentes juttatásokat, így havi 6.000 Ft étkezési utalványt, 77.300,- Ft ruházati
költségtérítést, és 69.000 Ft-os üdülési csekket.
Kérdezte a többi képviselıt, hogy egyetértenek-e a javaslattal?
Marics Józsefné polgármester:
Bejelentette, hogy tartózkodni kíván a szavazástól, mivel érintett.
Kaufmann Jenıné:
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki egyetért vele, az szavazzon:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı Testülete - 5 igen szavazat 1
tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:
9/2008. (I. 29.) B. Önk. sz. Határozata
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Marics Józsefné
polgármester részére a 2008. évben havi 6.000 Ft étkezési utalványt, évi 77.300
Ft ruhapénzt, és évi 69.000 Ft üdülési csekket biztosít, mely a Bakonykúti
Községi Önkormányzat költségvetésébe a nem rendszeres személyi juttatások
elıirányzatba beépítésre kerül.
Határidı: 2008. február 15.
Felelıs: körjegyzı
Marics Józsefné polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.

K. m. f.

Marics Józsefné
polgármester

Dr. Csiák Henriett
körjegyzı

