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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

 
Készült:  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 27-
én  megtartott nyilvános  rendes ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye : :  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)                          
 
 
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
Kasza Jánosné   alpolgármester  
Dr. Fülöp Gyula   képviselı 
   

 
 
Tanácskozási joggal:  
 
   
                      Parajdi Cecília                              körjegyzı 
 
 
Távol maradt:  
 
  Szalmási Tamás Ferencné  képviselı 
  Törjék György    képviselı 
 
 
   
 
Marics József  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
Képviselı-testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fı képviselıbıl 3 fı 
jelen van.  
A napirenddel kapcsolatban javasolta, hogy az „egyebek” napirendet tárgyalja utolsó 
napirendi pontként a Képviselı-testület, az óvoda vezetıi pályázat elbírálását pedig 
nyilvános ülésen tárgyalják, mivel a pályázó hozzájárult a napirend nyílt ülésen való 
tárgyalásához. 
Megkérdezte, hogy van-e egyéb javaslat, észrevétel. 
 
Parajdi Cecília körjegyz ı javasolta, hogy a 3. napirendként tárgyalja a Képviselı-
testület a beérkezett pályázatok véleményezését. 
 
Marics József polgármester  mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta 
a Képviselı-testületnek, hogy a beérkezett pályázatok véleményezését a 3. napirendi 
pontként tárgyalja a Képviselı-testület. 
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A Képviselı-testület 3  igen szavazattal – egyhangúlag -  határozathozatal nélkül - a 
következı napirendet  elfogadta. 
 
 
NAPIREND:  
 
1./ A Móri Rend ırkapitányság vezet ıjének beszámolója a község közbiztonsági 
helyzetér ıl 
  Elıterjesztı: Városi rendırkapitány 
 
2./ Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola és Óvoda beszámolója a 2010/2011-es 
tanév, nevelési év eredményeir ıl, felkészülés a következ ı tanévre   
                     Elıterjesztı: Az iskolaigazgató és az óvoda vezetı  
 
3./ Az óvoda vezet ıi álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése – (zárt, 
vagy nyilvános ülésen attól függ ıen, hogy a pályázó hozzájárul-e a nyilvános 
ülésen való tárgyaláshoz) 
  Elıterjesztı: Körjegyzı 
 
 
4./ A mikrotérségi szociális szolgáltató központ lé tesítésére és m őködtetésére 
kötend ı megállapodás megtárgyalása 
  Elıterjesztı: Polgármester 
 
5./ A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkorm ányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 
  Elıterjesztı: Polgármester 
 
6./ Egyebek 
 
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA  
 
 

1./ A Móri Rend ırkapitányság vezet ıjének beszámolója a község közbiztonsági 
helyzetér ıl 
  Elıterjesztı: Városi rendırkapitány 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos 
elıterjesztést – beszámolót – valamennyi képviselı már korábban megkapta. 
Elmondta, hogy a Rendırkapitány Úr az ülésen más elfoglaltság miatt nem tud részt 
venni. Köszöntötte a Rendırkapitány Úr helyettesét, Kóber Károly İrnagy Urat. 
Kérte, hogy amennyiben az írásos elıterjesztést szóban kiegészíteni kívánja, azt 
tegye meg. 
 
Kóber Károly ırnagy megköszönte az önkormányzat által nyújtott támogatást, 
melyet a helyettesítı körzeti megbízott mőködéséhez nyújtott. Elmondta, hogy a 
létszám vonatkozásában kértek + 1 fıt, így Isztimérnek és Bakonykútinak önálló 



 3 

körzeti megbízottja lenne. Elmondta, hogy az engedélyezési jogkör nem rajta múlik, 
ez a dolog attól függ, hogy az állami költségvetés ezt mennyire engedi. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a felvetésnek nagyon örül, ugyanis a 
90-es évek elejéig Isztimérnek és Bakonykútinak önálló körzeti megbízottja volt. 
Megjegyezni kívánta, szerencsére elmondható, hogy a bőnügyi statisztikát nézve 
Bakonykúti község a „béke szigete”, de ahhoz, hogy ez így is maradjon tenni is kell. 
 
Kasza Jánosné alpolgármester  elmondta, hogy a fokozottabb rendıri jelenléttel a 
gyorshajtás is csökkenne, illetve nagyobb figyelmet kell fordítani a quadozókra. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a quadozás a Burokvölgyben jellemzı. 
Javasolta, hogy esetenként kerüljön kihelyezésre traffipax. 
Mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a rendırség munkáját és javasolta a 
beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag -  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
85/2011. (VI. 27.) B. Önk. sz. határozata 

 
Bakonykúti közbiztonsági helyzetérıl 

 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete a Móri 
Rendırkapitányság által el ıterjesztett, Bakonykúti község közbiztonsági 
helyzetér ıl szóló  beszámolót  elfogadja.  
 
                                                            ----------------------- 
 
 
 
2./ Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola és Óvoda beszámolója a 2010/2011-es 
tanév, nevelési év eredményeir ıl, felkészülés a következ ı tanévre   
                     Elıterjesztı: az iskolaigazgató és az óvoda vezetı  
 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 
2010/2011-es tanév eredményeirıl, következı tanévre történı felkészülésrıl szóló 
beszámolóját valamennyi képviselı már korábban írásban megkapta. 
Felkérte Nagy Ágnes iskolaigazgatót, hogy amennyiben az írásban elıterjesztett 
beszámolót szóban kiegészíteni kívánja, azt tegye meg. 
 
Nagy Ágnes iskolaigazgató  elmondta, hogy az írásos beszámolót szóban  
kiegészíteni nem kívánja. 
 
Kasza Jánosné alpolgármester  elmondta, hogy a beszámoló részletes, azt jónak 
értékeli és a maga részérıl elfogadásra javasolja. 
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Marics József polgármester elmondta, hogy bármilyen jogszabályi változás is lesz 
az alapfokú oktatás tekintetében Bakonykútinak Iszkaszentgyörggyel kell 
együttmőködni. Javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
 
A Képviselı-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag -  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
86/2011. (VI. 27.) B. Önk. sz. határozata 

 
Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola beszámolójáról 

 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete megtárgyalta az 
iskolaigazgató el ıterjesztésében az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskol a  
2010/2011-es tanév eredményeir ıl, a következ ı tanévre való felkészülésr ıl 
szóló beszámolót, amit elfogadott. 
 
 

------------------------------------ 
 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a Vackor Óvoda 2010/2011-es 
nevelési és a 2010-es gazdasági év eredményeirıl szóló beszámolóját valamennyi 
képviselı már korábban írásban megkapta. 
Felkérte Czikai Lajosné óvodavezetıt, hogy amennyiben az írásban elıterjesztett 
beszámolót szóban kiegészíteni kívánja, azt tegye meg. 
 
Czikai Lajosné óvodavezet ı elmondta, hogy az írásban elıterjesztett beszámolót 
szóban kiegészíteni nem kívánja. 
 
Kasza Jánosné alpolgármester  elmondta, hogy a beszámoló mindenre kiterjedı, 
részletes képet az intézmény mőködésérıl. 
Javasolta az elıterjesztett beszámoló elfogadását. 
 
Marics József polgármester  a  beszámolót jónak értékeli, részletes, precíz. 
Javasolta az elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag -  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
87/2011. (VI. 27.) B. Önk. sz. határozata 

 
Az iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda beszámolójáról 
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete megtárgyalta az óvoda 
vezetı elıterjesztésében az Iszkaszentgyörgyi Óvoda  2010/201 1-es nevelési év 
eredményeir ıl, a következ ı évre való felkészülésr ıl szóló beszámolót, amit 
elfogadott. 
                                                  ------------------------------- 
 
 
3./ Az óvoda vezet ıi álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése  
  Elıterjesztı: Körjegyzı 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy az óvodavezetıi állásra egyetlen 
pályázat érkezett, melyet valamennyi képviselı írásban megkapott. Elmondta, hogy 
az óvodavezetıi pályázat véleményezésére nyílt ülés keretében belül kerül sor, mivel 
a pályázó írásban hozzájárult pályázatának nyílt ülésen való tárgyalásához. 
Átadta a szót a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Fülöp Gyula képvisel ı elmondta, hogy Czikai Lajosné pályázatát támogatja. 
 
Kasza Jánosné alpolgármester  hozzászólásában kifejtette, hogy a benyújtott 
pályázatot támogatja. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy pályázatot támogatja, javasolta az 
elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag -  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
88/2011. (VI. 27.) B. Önk. sz. határozata 

 
a Vackor Óvoda vezetıi pályázat ügyében 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete az Iszkaszentgyörgy-
Bakonykúti Közoktatási Intézményi Társulás alapján közös fenntartásban 
mőködı iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda vezet ıi álláshelyére – a társulási 
megállapodás 6.3 pontja alapján biztosított el ızetes véleményezési jogkörében 
eljárva - Czikai Lajosné pályázó óvodavezet ıi megbízását támogatja. 
 

------------------- 
 
 
4./ A mikrotérségi szociális szolgáltató központ lé tesítésére és m őködtetésére 
kötend ı megállapodás megtárgyalása 
  Elıterjesztı: Polgármester 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a mikrotérségi szociális szolgáltató 
Központ létesítésére és mőködtetésére kötendı megállapodás-tervezetet valamennyi 
képviselı már korábban írásban megkapta. 
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Elmondta, hogy a Kistérségi Társulás sikeresen pályázott a „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címmel 
kiírt pályázaton. A pályázat eredményeként létrejön egy mikrotérségi szociális 
szolgáltató alközpont a kistérséghez tartozó Iszkaszentgyörgy településen a volt 
orvosi rendelı és orvos lakás épületében.  Az  alközpontban kap helyet az 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítı szolgálat, jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás és az idısek nappali ellátása. A központ 
mőködése, feladatellátása még további négy településre terjed ki:  Csór, Moha, 
Bakonykúti és Sárkeresztes közigazgatási területe. A Kistérségi Társulás 
49.092.127,-Ft vissza nem térítendı támogatást nyert sikeres pályázatával a 90%-
ban támogatott pályázaton.  A kistelepülések számára, így Bakonykúti számára is jó, 
ha a különbözı szolgáltatások közelebb kerülnek a lakossághoz, ezért örülne, ha 
megvalósulna a pályázat. Ugyanakkor a mőködtetéssel kapcsolatban fenntartásai 
vannak, amelynek a legutóbbi kistérségi tanács ülésén hangot is adott. Bakonykúti 
számára az intézmény fenntartására csak olyan megállapodás fogadható el, amely 
nem növeli az önkormányzat szociális ellátásra fordított jelenlegi kiadásait. Javasolta, 
hogy elviekben támogassa a képviselı-testület a mikrótérségi szociális szolgáltató 
központ létesítésére vonatkozó pályázatot, de a végsı döntést az új megállapodás 
tervezet ismeretében hozza meg.     
 
 
A Képviselı-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag -  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
89/2011. (VI. 27.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

A mikrotérségi szociális szolgáltató központ létesítésével és mőködtetésével 
kapcsolatos megállapodás ügyében 

 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete a mikrotérségi szociális 
szolgáltató központ létesítésére és m őködtetésére kötend ı megállapodás 
tervezetét megtárgyalta és úgy foglal állást, hogy a szociális alközpont 
létesítésével és m őködtetésével egyetért, azt elviekben támogatja és 
szándékában áll a mikrotérségi társulásban részt ve nni. 
 
A képvisel ı-testület a mikrotérségi szociális szolgáltató közp ont létesítésére és 
mőködtetésére kötend ı megállapodás ügyében a végleges döntését a 
késıbbiekben hozza meg. 
 

---------------------- 
 
 
 
5./ A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkorm ányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 
  Elıterjesztı: Polgármester 
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Marics József polgármester  elmondta, hogy a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
módosítására vonatkozó elıterjesztést valamennyi képviselı már korábban írásban 
megkapta. Elmondta, hogy a Megállapodás módosítása a jogszabályi változások 
miatt válik szükségessé. 
Javasolta a Társulási Megállapodás módosításának elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag -  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
90/2011. (VI. 27.) B. Önk. sz. határozata 

 
a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Táérsulás Társulási megállapodás 

módosításáról 
 

 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását a következık szerint határozza meg: 

1./a Társulási Megállapodás III. fejezete elsı bekezdése helyébe a 
következı rendelkezés lép: 

A Ttv. 16-18.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelıen a Társulás 
önálló jogi személyiséggel rendelkezik, mőködése során a költségvetési 
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

2./a Társulási Megállapodás III. fejezete második és harmadik 
bekezdése hatályát veszti. 

3./a Társulási Megállapodás III. fejezete ötödik bekezdése 
helyébe a következı rendelkezés lép: 

A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak 
módosításait megküldi törvényességi ellenırzés céljából az illetékességgel 
rendelkezı kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele 
céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkezı 
Igazgatóságának. 

4./a Társulási Megállapodás V. fejezete elsı bekezdése helyébe a 
következı rendelkezés lép: 

A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

5./a Társulási Megállapodás V/1.c)pontja második bekezdése 
helyébe a következı rendelkezés lép: 

A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján 
meghatározott pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles 
nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés állásáról 
félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak. 
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6./a Társulási Megállapodás V/1.e) pontja helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

A Társulás jogszabályszerő költségvetési mőködésének ellenırzését 
Felügyelı Bizottsága végzi (ld. VII/4. fejezet). Ezen túlmenıen a Társulás 
szakmai ellenırzés céljára erre szakosodott ellenırt is igénybe vehet.  

7./a Társulási Megállapodás VII. fejezet második bekezdése 
helyébe a következı rendelkezés lép: 

Szervezeti rendszer: 

1. Társulási Tanács 

2. Társulási Tanács Elnöke,  

3. Operatív Tanács 

4. Felügyelı Bizottság 

5.KDV Projekt Iroda 

 

8./a Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pont helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetıje felett a kiemelt 
munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, 
fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása 

 

9./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés 
helyébe a következı rendelkezés lép: 

Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. 

Személyi ügyekben (pld. tisztségviselık megválasztásában, delegáció 
kérdéseiben) a tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás 
útján is történhet Titkos szavazás tartására a Tanács bármely tagja tehet 
javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak egyszerő 
többséggel meghozott döntése szükséges. 

 

10./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont elsı bekezdés o) 
pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

a Projekt Iroda vezetıje tekintetében az egyéb munkáltatói jogok 
gyakorlása. 

 

11./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont nyolcadik bekezdéssel 
egészül ki a következık szerint: 

A Társulási Tanács részletes mőködési szabályait a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat tartalmazza. 

12./a Társulási Megállapodás VII/3. pont helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 

VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Projekt Iroda (KDV Projekt Iroda) 
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A Társulás mőködését, a projektek teljes körő elıkészítését és 
lebonyolítását a Projekt Iroda látja el. A Projekt Iroda hivatalos 
megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Projekt Iroda. 

A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ (1) 
bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendelet 9.§ (2) bekezdés d) pontja alapján önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerv.  

A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó 
feladatokhoz igazodó, foglalkoztatottak létszámát. 

A Projekt Irodát – annak vezetıjén keresztül - a Társulás Tanácsa 
irányítja. 

A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt 
Iroda vezetıje gyakorolja. A Projekt Iroda vezetı felett az egyéb 
munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja. 

A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény rendelkezései irányadóak. 

A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások 
pénzügyi keretét a Társulás éves költségvetése állapítja meg, 
felhatalmazva egyidejőleg azok teljesítésére. 

A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem 
vállalhat, értékpapírt, váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem 
fogadhat el. 

A Projekt Iroda feladatai: 

-A Társulás mőködésével összefüggı tevékenységek: 

Jogszerő mőködés folyamatos biztosítása, 

Értekezletek, ülések megszervezése, 

A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelı Bizottság 
munkájának segítése, 

Elıterjesztések, döntéstervezetek, jegyzıkönyvek, emlékeztetık 
elkészítése, határozatok végrehajtása, 

Adminisztráció, levelezés, iktatás -  irattározás, adatszolgáltatás, 

Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett 
minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek, 

Szerzıdések, szerzıdésmódosítások elıkészítése, szervezeti kérdésekkel 
kapcsolatos döntések elıkészítése, 

A Társulás éves munkatervére érkezı javaslatok összefoglalása, éves 
költségvetési tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése 

 

A projektek megvalósításával összefüggı feladatok: 

A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban 
meghatározott társulási feladatok elıkészítése, végrehajtása. 
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A Projekt Iroda szervezetére és mőködésére vonatkozó részletes 
szabályozást a Társulás Tanácsa által elfogadott Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat tartalmazza. 

13./ a Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdés 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A delegáló önkormányzatok a Felügyelı Bizottság tagjainak személyét, 
vagy a személyükben bekövetkezı változást kötelesek a Társulási Tanács 
részére írásban bejelenteni. 

14./ a Társulási Megállapodás VII/4. pont ötödik bekezdés 
harmadik mondat helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A Társulási Tanács tagja egyidejőleg nem delegálható a Felügyelı 
Bizottságba is. 

15./ a Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti. 

 

 

------------------------ 
 
 
6./ Egyebek 
 

- Körjegyz ıségi Társulási Megállapodás módosítása 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti 
Községek Önkormányzatainak Képviselı-testületei a 2011 május havi ülésükön 
döntést hoztak a Körjegyzıség létszámának 1 fıvel történı csökkentésérıl, ezen 
túlmenıen a betöltetlen pénzügyi ügyintézıi álláshely megszőntetését – a 
körjegyzıvel történt egyeztetés alapjá – javasolja. Ennek megfelelıen szükségessé 
válik a Társulási megállapodás, valamint az Ügyrend módosítása. 
Ismertette a módosításokra vonatkozó határozati javaslatokat. 
Mivel hozzászólás nem volt, javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a Körjegyzıségi 
Megállapodás módosításával egyetérteni szíveskedjenek. 
 
A Képviselı-testület a létszámcsökkentés ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag 

-  ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
91/2011. (VI. 27.) B. Önk. sz. határozata 

 
az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzısége létszám csökkentése 

ügyében 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képvisel ı-testülete egyetért az 
Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyz ısége 2011. július 1. napi 
hatállyal történ ı 1 fıs létszám csökkentésével, a Körjegyz ıség 
összlétszámának 10 f ıben történ ı meghatározásával. 
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A képvisel ı-testület felkéri a körjegyz ıt, hogy a létszám csökkentést a 
körjegyz ıségi társulási megállapodás, alapító okirat és költ ségvetési rendelet 
módosítása  el ıkészítésében szerepeltesse. 
 
Felelıs: körjegyz ı 
Határid ı: 2011. július 31. 
 

------------------------- 
 
A Képviselı-testület a napirendrıl 3 igen szavazattal – egyhangúlag -  ellenvélemény 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
92/2011. (VI. 27.) B. Önk. sz. határozata 

 
A körjegyzıségi megállapodás módosításáról 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete elfogadta az 
„Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyz ısége létrehozására és 
mőködtetésére” vonatkozó megállapodás II. számú módos ításáról szóló – a 
határozat mellékletét képez ı – elıterjesztést. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a módosított körjegyz ıségi megállapodás 
aláírására. 
 
 

------------------------------------ 
 
 
 

- Ügyrend módosítása 
 
Marics József polgármester  javasolta Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek 
Körjegyzısége Ügyrendjének módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselı-testület az ügyben 3 igen szavazattal – egyhangúlag -  ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
93/2011. (VI. 27.) B. Önk. sz. határozata 

 
A körjegyzıség ügyrendjének módosításáról 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete az Iszkaszentgyörgy-
Bakonykúti Községek Körjegyz ıségének Ügyrendjét az alábbiak szerint 
módosítja: 



 12 

 
1./ Az Ügyrend 4./pontja helyébe az alábbi megfogal mazás kerül: 
 
„4. A Körjegyz ıség létszáma: 10 f ı: 
 
    - körjegyz ı                                    1 fı 
    - köztisztvisel ı                             6 fı 
   - ügyviteli dolgozó:                       1 f ı 
   - hivatalsegéd                               1 f ı 
   - karbantartó                                 1 fı.” 
 
 
2./ Az Ügyrend 6/pontja helyébe az alábbi megfogalm azás kerül: 
 
„6.A helyettesítés szabályozása: 
 
A körjegyz ıt távollétében, vagy akadályoztatása esetén az igaz gatási ügyintéz ı 
helyettesíti.” 
 
5./ A képvisel ı-testület felhatalmazza a körjegyz ıt az Ügyrend - módosításnak 
megfelel ı - egységes szerkezetbe foglalt aláírására. 
 
 

-------------------------------- 
 
 
 

- Polgármesteri tájékoztató az el ızı ülés óta végzett tevékenységr ıl 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy részt vett a Székesfehérvári Többcélú 
Kistérségi Társulás ülésén, ahol megválasztásra került az önálló munkaszervezet új 
vezetıje: Fejes Mária. 
Elmondta, hogy részt vett Velencén,  a TÖOSZ regionális értekezletén, amelyen az 
új Önkormányzati Törvény változásai kerültek napirendre. Ismertette az 
állásfoglalásokat: az alapfokú oktatás maradjon tisztán önkormányzati feladat, 
fekvıbeteg ellátás állami feladat, járóbeteg elláttás önkormányzati (de át lehet adni 
az államnak), ne legyen 2000 fıs lakosságszámhoz kötve az önálló polgármesteri 
hivatal, meg kell határozni, hogy mely feladatok maradjanak helyben (pl.: 
adóigazgatás stb.), adósságkezelési eljárás esetén ne legyen automatikus a 
polgármester és a képviselık válaszhatóságának tilalma, ne legyen ingyenes 
vagyonátadás (vízmő), a TÖOSZ dolgozza ki a létrehozandó járási önkormányzati 
hivatalok koncepcióját. 
Tájékoztatta továbbá a Képviselı-testületet a Megyei Pénzügyi Keret elosztásáról: 
Bakonykúti község 2 millió forintot vehet igénybe, melyet 2014. 06.30-ig kell 
visszafizetni, három egyenlı részletben. Elmondta, hogy a szabadságról való 
visszatérését követıen fog tárgyalni a DRV Zrt-vel a további teendıkrıl. 
Tájékoztatta a Képviselı-testületet a Fejér Megye településeit bemutató kiadványról. 
Ezzel kapcsolatban javasolta, hogy a kiadványból minden képviselı kapjon 1 
példányt . 
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Dr. Fülöp Gyula képvisel ı javasolta, hogy mindazok a személyek is kapjanak egy-
egy példányt, akik a kiadványban Bakonykúti bemutatásában név szerint 
szerepelnek. 
 
 
A Képviselı-testület a javaslat ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag -  az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
94/2011. (VI. 27.) B. Önk. sz. határozata 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Fejér megye településeit bemutató kiadványból a pol gármester annyi példányt 
rendeljen, hogy valamennyi önkormányzati képvisel ı és a kiadványban 
Bakonykúti bemutatásában név szerint szerepl ı személyek 1-1 példányt 
kapjanak.  
 
 
Marics József polgármester  tájékoztatta továbbá a Képviselı-testületet, hogy a 
Falunap 2011. augusztus 20-án (szombaton) kerül megrendezésre, melyen fellép a 
Szentgyörgy Tánccsoport. Javasolta, hogy a Szentgyörgy Tánccsoport – mivel 
ingyen lépnek fel – részére 40 e Ft támogatást nyújtson a Képviselı-testület. 
 
A Képviselı-testület a javaslat ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag -  az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
95/2011. (VI. 27.) B. Önk. sz. határozata 

 
a Szent György Tánccsoport  támogatásáról 

 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete  a Szent György 
Tánccsoport részére 2011. évre 40.000.-Ft támogatás t biztosít az önkormányzat 
2011. évi költségvetése általános tartaléka terhére . 
 

------------------------ 
 
 
 
Marics József polgármester  tájékoztatta továbbá a jelenlévıket, hogy a falunap 
keretein belül lesz még Honfoglalástól napjainkig egyenruha kiállítás. Színpadot a 
honvédség biztosít. Elmondta, hogy 2011. augusztus 21-én (vasárnap) kerül 
megrendezésre a VIDEOTON-MTK-Bakonykúti labdarúgó mérkızés. Ennek kapcsán 
15 db mez beszerzését javasolta a költségvetés kisértékő tárgyi eszköz beszerzés 
elıirányzat terhére.  
 
A Képviselı-testület a javaslat ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag -  az alábbi 
határozatot hozta. 
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
96/2011. (VI. 27.) B. Önk. sz. határozata 

 
sportmez beszerzésrıl 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete egyetért a falunapi 
hagyományos öregfiúk futball bajnoksághoz 15 db spo rtmez beszerzésével a 
költségvetés kisérték ő tárgyi eszköz beszerzés el ıirányzat terhére.  
 

------------------- 
 
 
Marics József polgármester  tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Bakonykúti 
Községért Közalapítvány kuratóriumának elnöke és új tagja bejegyzése megtörtént. 
Tájékoztatta továbbá a Képviselı-testületet, hogy 2011. július 30. napjától két hétig 
szabadságon lesz. 
 
Vargáné a község lakója  a főnyírással kapcsolatban felvetette, hogy nem tartja 
jónak, hogy a községben a főnyírás nem egységes, van aki nyírja a füvet az 
ingatlana elıtt, van aki nem. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a jelenlegi főnyírás a teljes területre 
vonatkozik. 
 
Kreszán Valéria a község lakója  elmondta, hogy a Szabadság utca közepén nem 
kell nyírni a füvet, mert a lakók lenyírják, így az a rész van annyi, mint a Gagarin u. 
mögötti terület, ahol viszont nyírni kellene a füvet. 
 
Marics József polgármester  mivel több napirend nem volt, megköszönte az ülésen 
való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Marics József         Parajdi Cecília 
polgármester             körjegyzı 
 


