
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. május 27-én 9.00  
órakor megtartott nyilvános  testületi ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye : Polgármesteri Hivatal  
                         8045 Bakonykuti, Szabadság u. 41. 
 
 
Jelen vannak:  
  Marics Józsefné    polgármester  
  Deák Dezsı Zoltán   alpolgármester 

Bódis Gyula    képviselı 
Andrásy Ferencné   képviselı 
Ács Zoltán    képviselı 

    
Távol maradt:  Kaufman Jenıné   képviselı 
 
Tanácskozási joggal:  
  Kunné Hegyes Zsuzsanna  mb. körjegyzı 
 
 
Marics Józsefné  polgármester   
Köszöntötte a megjelenteket, a „Jobb Otthon” Alapítvány képviselıjét, valamint 
Törjék Györgyöt, a kuratórium elnökét. Megállapította, hogy a testület 
határozatképes, mivel hat képviselıbıl öt fı jelen van. 
Kérte a képviselı-testületet, amennyiben a meghívón szereplı napirendi pontokkal 
egyetértenek, kézfeltartással szavazzanak. 
 
A képviselı-testület – 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül - a következı 
napirendi pontokat elfogadta. 
 
Napirendi pontok:  
 
1./ Beszámoló a „Kapaszkodó” Szociális Szolgáltató Központ Családsegít ı és 
     Gyermekjóléti Szolgálatának 2007. évi szakmai munkájáról 
 
2./ Iszkaszentgyörgy-Bakonykuti Községek Körjegyz ıségének Ügyrendjének 
     elfogadása 
 
3./ Egyebek 
 
 
 
 
 
 
 



1./ Beszámoló a „Kapaszkodó” Szociális Szolgáltató Központ Családsegít ı és 
     Gyermekjóléti Szolgálatának 2007. évi szakmai munkájáról  
 
 
 
Marics Józsefné polgármester  
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a településen a „Jobb Otthon „ Alapítvány végzi a 
gyermekjóléti feladatokat. Elmondta, hogy hiányolja az együttmőködést az alapítvány 
részérıl, mivel évente csak a beszámoló alkalmával van velük az önkormányzatnak 
kapcsolata. A tavalyi évben egy idıs embernek kértek ebédet, de az isztiméri 
ügyintézı szerint a kiszállítási díjat, valamint a gondozási díjat is ki kellett volna 
fizetni, ami nagyon megnövelte volna a költségeket. Véleménye szerint ezekre az 
ellátásokra az önkormányzat a normatív támogatást utal át a „Jobb Otthon” 
Alapítványnak. 
 
A képviselı-testületnek javasolta, hogy a Székesfehérvári Kistérségi Társulás 
tagjaként kérjék fel a velük szerzıdésben álló Székesfehérvári Gyermekvédelmi és 
Családsegítı Központot az összes szociális alapszolgáltatás elvégzésére. 
 
Fekete Melinda intézményvezet ı 
Beszámolójában elmondta, hogy az elızı évben 2 alkalommal volt szükség a 
munkájukra, mivel a településen szerencsére nem voltak problémás esetek. 
Válaszában elmondta, hogy téves információt kapott az önkormányzat az 
ebédkiszállítással kapcsolatban, mivel csak az ebéd árát és a gondozói óradíj felét, 
200,- Ft-ot, kell kifizetni. Megkérdezte, hogy az Idısek Klubjára lenne-e igény a 
településen? 
 
Marics Józsefné polgármester  
Elmondta, hogy helyben mőködik a Szépkorúak Társasága, ahová az idısek kb. 2 
hetente járnak. 
 
Fekete Melinda intézményvezet ı 
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Idısek Klubjában az idısek napi háromszori 
étkezést kapnak. Reggel az autó beszállítja ıket a központba, ahol különbözı 
foglalkozások vannak délutánig. Felajánlotta, hogy egy gondozónıvel végigjárják a 
települést, elmondják az idıseknek, hogy mit takar a házi gondozás, az étkeztetés és 
az Idısek Klubja, így a lakosság teljes körő tájékoztatást kapna a lehetıségekrıl. 
 
Marics Józsefné polgármester  
Javasolta, hogy június 5-én 15.00-kor tartsanak egy megbeszélést ezzel 
kapcsolatosan. 
Mivel több hozzászólás nem volt, kérte a képviselı-testületet, amennyiben elfogadják 
a 2007. évi beszámolót, kézfeltartással szavazzanak. 
 
A képviselı-testület – 5 igen szavazattal - a következı határozatot hozta: 
 

 
 
 
 



Bakonykuti község Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
39/2008. (V.27.) B. Önk. sz. Határozata  

 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ı-testülete elfogadja a 

„Kapaszkodó” Szociális Szolgáltató Központ Családse gítı és Gyermekjóléti 
Szolgálatának 2007. évi szakmai munkájáról szóló be számolót. 

 
 
 
2./ Iszkaszentgyörgy-Bakonykuti Községek Körjegyz ıségének Ügyrendjének  
     elfogadása  
 
Marics Józsefné polgármester  
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a képviselık elızetesen megkapták az errıl szóló 
anyagot.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a képviselı-testületet, amennyiben 
egyetértenek a Körjegyzıség Ügyrendjével, kézfeltartással szavazzanak. 
 
 
A képviselı-testület – 5 igen szavazattal - a következı határozatot hozta: 
 

Bakonykuti község Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
40/2008. (V.27.) B. Önk. sz. Határozata  

 
Bakonykuti Község Önkormányzat Képvisel ı-testülete elfogadja 

Iszkaszentgyörgy-Bakonykuti Községek Körjegyz ıségének Ügyrendjét. 
 

Határid ı: azonnal. 
Felelıs: körjegyz ı 
 
3./ Egyebek  
 
Marics Józsefné polgármester  
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Katasztrófavédelmi Bizottság megküldte a 
feladatokról az értesítést, amiben leírják, hogy a külsı rendezvényekhez mi 
szükséges, illetve hova kell bejelenteni azokat. Megküldték a kimutatást a rendkívüli 
károkat támogató Katasztrófa Alapba történt befizetésekrıl. Minden évben 10,- / fıvel 
járultak hozzá, kérte a képviselı-testületet, amennyiben idén is egyetértenek a 
támogatással, kézfeltartással szavazzanak. 
 
Deák Dezsı Zoltán alpolgármester  
Hozzátette, hogy a bizottság új neve Katasztrófavédelmi Önsegélyezı Társulat lett, a 
Megyei Védelmi Bizottság keretein belül dolgozik, amelynek elnöke a Megyei 
Közgyőlés Elnöke. 
 
A képviselı-testület – 5 igen szavazattal - a következı határozatot hozta: 
 

 
 
 



Bakonykuti község Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
41/2008. (V.27.) B. Önk. sz. Határozata  

 
Bakonykuti Község Önkormányzata a Fejér megyei Kata sztrófavédelmi 

Önsegélyez ı Társulási tagságát meger ısíti. 
A tagdíjat (10,- Ft/lakos, 1.230,- /év) a Társulás számlájára átutalja. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcso latos  

nyilatkozatot aláírja. 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
Marics Józsefné polgármester  
Bejelentette, hogy az „Otthonunk Bakonykuti” Egyesület vezetıivel az önkormányzat 
június elején megbeszélést tart. 
 
Varga Jánosné  
Elmondta, hogy az Egyesület nehezményezi, hogy az önkormányzat anyagilag nem 
segíti a munkájukat. 
 
Marics Józsefné polgármester  
Válaszában elmondta, hogy a júniusi találkozó alkalmával megbeszélik ezeket a 
problémákat is. 
Megköszönte az eddigi rendezvények segítıinek munkáját és tájékoztatta a 
jelenlévıket, hogy Iszkaszentgyörgy polgármestere meghívta Franciaországba, ahol 
az Iszkaszentgyörgyi Önkormányzat testvérvárosi kapcsolatot szeretne kialakítani. 
Elmesélte, hogy az iszkaszentgyörgyi néptáncosok nagyon jól szerepeltek, valamint, 
hogy a jövıben a falunak lehetısége lesz csereüdültetésre is. 
Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 
 
                                                   K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 
             Marics Józsefné                                          Kunné Hegyes Zsuzsanna 
               polgármester                                                  mb. körjegyz ı 
 
 
 
 


