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JEGYZİKÖNYV
Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. július 24-én
15.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl.

Az ülés helye: Községháza
8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.
Jelen vannak:
Marics Józsefné
Deák Dezsı Zoltán
Ács Zoltán
Bódis Gyula
Andrásy Ferencné
Kaufman Jenıné

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Tanácskozási joggal:
Parajdi Cecília

aljegyzı

Marics Józsefné polgármester
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselı-testület ülése
határozatképes, mivel a hat megválasztott képviselıbıl hat fı jelen van. Ezt
követıen az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendekre.
A képviselı-testület – 6 igen szavazattal, egyhangúlag, határozathozatal nélkül - a
következı napirendi pontokat elfogadta.
Napirendi pontok:
1./ Javaslat a háziorvosi ellátás ügyében
2./ Egyebek
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Napirendek tárgyalása

1./ Javaslat a háziorvosi ellátás ügyében

Marics Józsefné polgármester
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a háziorvosi teendıket - az Isztimér községgel
közösen mőködtetett háziorvosi szolgálat keretében - eddig ellátó orvos szeptember
1-jével felmondja a szerzıdését. Javasolta, hogy az orvosi ellátást és ügyeletet is
Székesfehérvárról kellene megoldani, viszont az ügyelettel kapcsolatos
finanszírozást a háziorvoshoz köti a MEP. Véleménye szerint megoldást jelentene,
ha az iszkaszentgyörgyi háziorvossal kötnének szerzıdést. Elızetesen egyeztetett
Dr. Kisari Eszter háziorvossal, aki heti egy alkalommal rendelne Bakonykútiban, a
többi napokon pedig az Iszkaszentgyörgyi Egészségházban. A közlekedési
lehetıségek bıvítése miatt kérték a Volán Zrt-tıl, hogy a 8.30-as busz 7.30-kor
induljon Bakonykutiból, a 10.40-es Székesfehérvárról induló busz pedig érintse
Bakonykútit is.
Az Isztimérrel kötött háziorvosi szolgálat közös fenntartásáról szóló megállapodást
2008. december 31-i hatállyal lehet csak felmondani, mert az érintett orvosnak
módosítania kell a mőködési engedélyét, a vállalkozói igazolványát, valamint az
orvosi körzetet is, amelyeket több helyen is be kell jelentenie. 2008. december 31-ig
Isztimér helyettesítéssel oldaná meg az orvosi ellátást.

Marics Józsefné polgármester
Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a betegkártyákat automatikusan nem lehet
átadni a háziorvosnak, azt a szabad orvos választás miatt az érintetteknek kell kérni.
Elmondta, hogy az egészségügyi ellátás változásáról – a döntések megszületését
követıen- írásban tájékoztatják a lakosságot.
Javasolta, hogy Dr. Nap Zsuzsanna doktornınek és két asszisztensének kisebb
ajándéktárggyal köszönjék meg az eddigi munkát, mivel az egész falu
megelégedésére látták el feladatukat.

A képviselı-testület – 6 igen szavazattal, egyhangúlag, - a következı határozatot
hozta.
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
55/2008. (VII.24.) B. Önk. sz. Határozata
a háziorvosi ellátásról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Isztimér Község
Önkormányzatával kötött háziorvosi szolgálat közös fenntartásáról szóló
megállapodását 2008. december 31-i hatállyal felmondja.
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A képviselı-testület a háziorvosi ellátást Iszkaszentgyörgy Községi
Önkormányzattal közös háziorvosi szolgálat fenntartásával szándékozik
megoldani.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az Isztimér Község
Önkormányzatával fennálló megállapodás megszőntetésérıl szóló irat
aláírására, valamint a megkötésre kerülı megállapodás elıkészítésére.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
Határidı: folyamatos
--------------2./ Egyebek.
a/ Javaslat beiskolázási segély megállapítására
Marics Józsefné polgármester
Elmondta, hogy az 5/2003.(VIII.1.)B.Önk.sz. rendelet szerint az önkormányzatnak
július 31-ig szükséges döntenie a rendelet 6/A §-ában foglalt beiskolázási segélyek
megállapításáról. Javasolta, hogy 10.000.-Ft támogatást biztosítsanak az általános
és középiskolások tanulmányaihoz.
A javaslat ügyében a képviselı-testület - 6 igen szavazattal, egyhangúlag – a
következı határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
56/2008. (VII.24.) B. Önk. sz. Határozata
a beiskolázási segélyek megállapításáról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekvédelem
helyi szabályozásáról szóló 5/2003.(VIII.1.)B.Önk .sz. rendeletének 6/A §-a
alapján a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a település közigazgatási
területén lakóhellyel rendelkezı, általános és középiskolai tanulmányaikat
nappali rendszerő, államilag finanszírozott képzésben részt vevı tanulók
részére személyenként 10.000.-Ft beiskolázási segélyt biztosít.
A beiskolázási segély megállapításának feltétele az iskolalátogatási igazolás
bemutatása.
Határidı: 2008. augusztus 31.
Felelıs: polgármester.
--------------------------------
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b/ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának
módosítására, amely írásban csatolva.
A javaslat alapján a képviselı-testület – 6 igen szavazattal, egyhangúlag – a
következı határozatot hozta:

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
57/2008. (VII.24.) B. Önk. sz. Határozata
Óvodai alapító okirat módosításáról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Iszkaszentgyörgyi
Napköziotthonos Óvoda alapító okirata 5./ pontban foglalt: Az intézmény
alaptevékenységét rögzítı pontjának a következık szerinti módosításával egyetért:
Szakágazati rend: Óvodai nevelés

85102-0

Megnevezés

Szakfeladat száma

8.1.

Óvodai nevelés

80111-5

8.2.

Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése

80112-6

8.3.

Óvodai intézményi közétkeztetés

55231-2

8.4.

Munkahelyi vendéglátás

55241-1

8.5.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

75192-2

8.6.

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı
tevékenységek

75195-2

8.7

Egyéb vendéglátás

56290-0

Felelıs:polgármester
Határidı: 2008. augusztus 31
-------------------------------------------

c/ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi
módosítására, amely írásban csatolva.

Általános

Iskola

Alapító

okiratának

A javaslat ügyében a képviselı-testület - 6 igen szavazattal, egyhangúlag – a
következı határozatot hozta
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
58/2008. (VII.24.) B. Önk. sz. Határozata

Általános Iskolai alapító okirat módosításáról

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Iszkaszentgyörgyi
Általános Iskola alapító okirata 5.2 pontjában foglalt / Az intézményegységbe
felvehetı legmagasabb tanuló létszámot rögzítı pontjának a következık
szerinti módosításával egyetért:
5.2. Az intézményegységbe felvehetı legmagasabb tanulólétszám : 160 fı

Felelıs: polgármester
Határidı: 2008. augusztus 31.
___________________________

Ezt követıen Marics Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy
az elızı – zárt ülésen – hozott döntéshez kapcsolódóan, az errıl szóló rendeletben
foglalt emlékplakett és emléklap megrendelése ügyében intézkedett, továbbá
ismertette a 2008. augusztus 16-17. napjára tervezett falunapi rendezvények
tervezett programjait, a szervezés elıkészületeinek állását.
Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.

K. m. f.

Marics Józsefné
polgármester

Parajdi Cecília
aljegyzı

