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JEGYZİKÖNYV
Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember
15-én 9.00 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
Törjék György

aljegyzı
közalapítvány elnöke

Marics Józsefné polgármester
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselı-testület ülése
határozatképes, mivel a hat megválasztott képviselıbıl hat fı megjelent. 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./ Beszámoló Bakonykuti Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról
2./ Kistérségi Közoktatási Intézkedési terv véleményezése
3./ Fejér Megyei Területrendezési Terv véleményezése
4./ Javaslat a háziorvosi ellátás ügyében, valamint az orvosi körzet
módosítására
5./ Javaslat a védınıi szolgálat ellátása ügyében
6./ Egyebek, bejelentések
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Napirendek tárgyalása

1./ Beszámoló Bakonykuti Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról
Parajdi Cecília aljegyzı
Elmondta, hogy az önkormányzat módosított bevételi elıirányzata 54,44 %-ban
teljesült, az intézményi mőködési bevételek teljesülése a módosított elıirányzathoz
viszonyítva pedig 42,18 %-os volt. A helyi adóbevételek 65,78 %-ban, a
gépjármőadó bevételek pedig 36,62 %-ban teljesültek. Önkormányzati lakótelek
értékesítés jogcímen 2 db telek foglalójaként 583.333,- Ft bevétel folyt be. A
kiadások alakulásánál az önkormányzat az I. félév végéig a jóváhagyott elıirányzat
41,95 %-át használta fel. A személyi juttatásoknál a teljesítés 43,77 % volt. A dologi
kiadások 39,42 %-ban teljesültek a módosított elıirányzathoz képest.
Kérte, hogy a képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi
beszámolót vitatássa meg és lfogadja el.
Marics Józsefné polgármester
Hozzátette, hogy az említett 2 db telek értékesítése megtörtént. Az önkormányzat
lekötött pénze kb. 7 millió Ft, a költségvetési számlán 2.797.000,- Ft, a
magánszemélyek kommunális adó számláján 173.000 Ft, az idegenforgalmi adó
számlán 10.692,- Ft, a gépjármőadóén pedig 78.873,- Ft van jelenleg. Elmondta
még, hogy folyamatban van egy másik telek eladása is.
A képviselı-testület – 6 igen szavazattal, egyhangúlag, - a következı határozatot
hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
61/2008. (IX. 15.) B. Önk. sz. határozata
a 2008. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az Áht. 79. §-ában
foglaltak szerint – tájékozódott az önkormányzat 2008. I. féléves
gazdálkodásának helyzetérıl.
Az elıterjesztést és annak mellékleteiben foglaltakat – 2008. június 30-i
állapotnak megfelelıen:
-

15.240 eFt bevételi és kiadási elıirányzattal, valamint
8.297 eFt bevételi és 5.702 eFt kiadási teljesítéssel

tudomásul vette és elfogadta.
-----------------
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2./ Kistérségi Közoktatási Intézkedési terv véleményezése- a jegyzıkönyvhöz
csatolva
Parajdi Cecília aljegyzı
A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy Bakonykútit annyiban érinti az
intézkedési terv, hogy Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti között van egy-egy
megállapodás az Iszkaszentgyörgyi Óvoda és az iskola közös fenntartására
vonatkozóan. A Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv tartalmazza az intézmények
helyzetére vonatkozó megállapításokat, valamint, a tervezett változtatásokat, ami
értelem szerően évente a költségvetési törvény lehetıségei keretétıl függıen
változhat. Az Intézkedési Terv 2008-2013-ig terjedı idıszakra készült és minden év
június 15-ig szükséges felülvizsgálni, amit a Társulási Tanács kétévente ellenıriz.
Végül röviden ismertette a Kistérségi Iroda Közoktatási Intézkedési Terve
feladatainak ütemezését.
A napirendrıl a képviselı-testület – 6 igen szavazattal, egyhangúlag, - a következı
határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
62/2008. (IX. 15.) B. Önk. sz. Határozata
a Kistérségi Közoktatási Intézkedési terv véleményezésérıl

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
elfogadja a Kistérségi Közoktatási Intézkedési tervben foglaltakat.

és

3./ Fejér Megyei Területrendezési Terv véleményezése-javaslat mellékelve

Marics Józsefné polgármester
Röviden ismertette a napirendi pontot, mely javaslatban szerepel a „zsáktelepülések”
számának csökkentése. Ennek érdekében - a mellékúthálózat fejlesztése kapcsán megépítenék a Bakonykuti-Várpalota közötti utat. Javasolta, hogy a képviselıtestület ezt ne támogassa, mert ez ellentétes Bakonykuti Településszerkezeti
Tervének és a Helyi Építési Szabályzat legfontosabb célkitőzésével, azzal, hogy a
település megırizze jellegét és hangulatát, ami az átmenı forgalommal lehetetlenné
válna.
A képviselı-testület a javaslat ügyében – 6 igen szavazattal, egyhangúlag, - a
következı határozatot hozta:
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
63/2008. (IX. 15.) B. Önk. sz. Határozata
Fejér Megyei Területrendezési Terv
Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete nem ért egyet azzal,
hogy a Fejér Megyei Területrendezési Terv alapján megépítsék a BakonykutiVárpalota közötti utat, mivel ez ellentétben áll Bakonykuti Településszerkezeti
Tervével és a Helyi Építési Szabályzattal, amelyek fı célkitőzései Bakonykuti
„zsákfalu” jellegének megırzése.
A képviselı-testület tervjavaslat többi megállapításával és fejlesztési
elképzeléseivel egyetért.
Határidı: azonnal
Felelıs: Marics Józsefné polgármester

4./ Javaslat a háziorvosi ellátás ügyében, valamint az orvosi körzet
módosítására - elıterjesztés mellékelve
Parajdi Cecília aljegyzı
Ismertette a napirendi pontot, mely szerint szükség van az orvosi körzetekrıl szóló
rendelet módosítására, mivel a korábbi döntés értelmében 2009. január 1-tıl
Bakonykuti lakosainak orvosi ellátását is az iszkaszentgyörgyi háziorvos látná el a
helyi rendelıben, illetve Iszkaszentgyörgyön. Továbbá szükséges, hogy
Iszkaszentgyörgy és Bakonykuti képviselı-testületei megállapodást kössenek arról,
hogy az orvosi ellátást közösen biztosítják, mindkét település pedig a saját rendelıjét
tartaná fenn és azt fejlesztené. Az ellátást és a finanszírozást évente ellenırizné a
két önkormányzat. Ezen túlmenıen a feladatot ellátó Dr. Kisari Bt-vel is szükséges
egy megbízási szerzıdést kötni a feladat ellátásra.
Deák Dezsı Zoltán alpolgármester
Megkérdezte, hogy a kártyák átadása hogyan fog történni?
Parajdi Cecília aljegyzı
Válaszában elmondta, hogy mivel szabad orvosválasztás van, mindenki eldöntheti,
hogy melyik orvost választja és annak adja le a kártyáját. A lakosságot idıben
tájékoztatni fogják a lehetıségekrıl. A lakosok személyesen tudnak a választott
orvosnál bejelentkezni, aki elkéri a betegkártyájukat az elızı választott orvostól.

A képviselı-testület – 6 igen szavazattal, egyhangúlag, - a következı határozatot
hozta:
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
64/2008. (IX. 15.) B. Önk. sz. Határozata
A háziorvosi megállapodásról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja
- az Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, Bakonykúti
Községi Önkormányzat Képviselı-testülete között a határozat 1. sz.
mellékleteként csatolt háziorvosi ellátásról kötendı megállapodást, valamint
- az Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, Bakonykúti
Községi Önkormányzat Képviselı-testülete és a Dr. Kisari Bt. között a
határozat 2. sz. mellékleteként csatolt megbízási szerzıdést a háziorvosi
ellátás biztosítására vonatkozóan.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás, illetve a
megbízási szerzıdés aláírására.

Határidı: folyamatos
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
A napirendhez kapcsolódóan a képviselı-testület – 6 igen szavazattal, egyhangúlag,
- a következı rendeletet alkotta:

Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
11/2008.(IX.16.) rendelete az önkormányzat orvosi körzetekrıl szóló 7/2002.
(VIII.23.) B. Önk. sz. rendelet „R” módosítására
/ a Rendelet a jegyzıkönyvhöz mellékelve/

5./ Javaslat a védınıi szolgálat ellátása ügyében- megállapodás tervezete
csatolva
Parajdi Cecília aljegyzı
Elmondta, hogy a védınıi feladatok ellátása ez idáig az isztiméri önkormányzattal
kötött megállapodás alapján történt, ennek felmondását már korábban elhatározta a
képviselı-testület. Az új megállapodás szerint Iszkaszentgyörgyön is közalkalmazotti
jogviszonyban fogja ellátni a védını a feladatot, és a lakosságszám arányában
kerülne elosztásra a fenntartási költség, amit évente a két önkormányzat ellenırizne.
A képviselı-testület – 6 igen szavazattal, egyhangúlag, - a következı határozatot
hozta:
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
65/2008. (IX. 15.) B. Önk. sz. Határozata
a védınıi feladatok ellátásáról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
- az Isztimér Községi Önkormányzat Képviselı-testületével – a védınıi
feladatok ellátására kötött megállapodás – közös megegyezéssel 2008.
december 31. napjával történı –megszőntetésével egyetért,
-megtárgyalta és jóváhagyja az Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat
Képviselı-testülete és Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
közötti a határozat mellékletét képezı megállapodást a védınıi feladatok
ellátására vonatkozóan.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs:polgármester
-------------6./ Egyebek, bejelentések
a./ Javaslat a családsegítés, házi segítségnyújtás és jelzırendszeres házi
segítségnyújtás kistérségi feladat ellátására- mely írásban csatolva
Marics Józsefné polgármester
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy 2009. január 1-tıl a Székesfehérvári Családsegítı
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatköre kibıvül a házi segítségnyújtással és
a jelzırendszeres házi segítségnyújtással, amely szolgáltatás összege 135,- Ft/fı/év
lenne.
A javaslat ügyében a képviselı-testület – 6 igen szavazattal, egyhangúlag, - a
következı határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
66/2008. (IX. 15.) B. Önk. sz. Határozata

a családsegítésrıl, házi segítségnyújtás és jelzırendszeres házi
segítségnyújtásról

Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a családsegítési, házi
segítségnyújtás és a jelzırendszeres házi segítségnyújtási feladatok
ellátásával 2009. január 1-i hatállyal a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi
Társulást bízza meg.
A képviselı-testület a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi
segítségnyújtás és jelzırendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásához
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135,- Ft/fı/év települési
biztosításával egyetért.

lakosságszám

arányában

történı

támogatás

Határidı: 2008. október 15.
Felelıs: Marics Józsefné polgármester
--------------------------------

b./ Javaslat az élelmiszer és italbolt épületének hasznosítására
Marics Józsefné polgármester
Elmondta, hogy amennyiben faluközpont kialakítására szeretnének benyújtani
pályázatot a helyi bolt és italbolt hasznosítására, az említett helyiségeknek
önkormányzati tulajdonban kell lenniük. Elızıleg az önkormányzat megkereste a
tulajdonost, a Mór és Környéke Áfész-t, aki levélben ajánlatot tett az érintett helyiség
megvásárlására. Kérte a képviselık véleményét a vásárlással kapcsolatban.
Deák Dezsı Zoltán alpolgármester
Javasolta, hogy a településen lakók véleményét is meg kellene kérdezni.
Marics Józsefné polgármester
Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az ingatlant a helyiséggel együtt adták el.
Javasolta az ingatlan megvásárlását, mivel a falunak mindenképpen szüksége van
boltra, mert az alapellátást biztosítani kell. Amennyiben a helyiség az önkormányzat
tulajdonába kerül, pályázni lehet a felújításra, a késıbbiekben pedig egyéb a
település igényeinek megfelelı helyiségeket lehet kialakítani belıle, ami a lakók
érdekeit szolgálja.
Deák Dezsı Zoltán alpolgármester
Hozzátette, hogy amennyiben az önkormányzat tulajdonába kerülne a helyiség, azt
az önkormányzat által meghatározott funkcióval bérbe adhatná, így bevételhez is
jutnának.
Javasolta, hogy beszéljenek meg egy egyeztetı tárgyalást az ÁFÉSZ vezetıivel,
ahol esetleg tudnának alkudni az árból. Véleménye szerint a vételárat nem kellene
egy összegben kifizetni csak kb. az 50 %-át, a többi részre pedig egy olyan
hitelkonstrukciót kidolgozni, amit a leendı bérbevevı fizetne havi rendszerességgel.

Marics Józsefné polgármester
Javasolta, hogy a Pénzügyi Alaptól vegyenek fel kamatmentes kölcsönként 3 mFt-ot
a vásárlásra, amit meghatározott összeggel évente fizetne vissza az önkormányzat.
Végezetül elmondta, hogy keresnek egy idıpontot, amikor tájékoztathatják a
lakosságot és ahová várják azokat a szakembereket is, akik segítenének a
tervezésben.
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Parajdi Cecília aljegyzı
Hozzátette, hogy szerencsésebb megoldás lenne hitelfelvétel helyett a Pénzügyi
Alaptól kamatmentes kölcsönt felvenni, mert hitelfelvétel esetén kötelezı
könyvvizsgálót alkalmazni, ami újabb költségeket jelent. Javasolta, hogy esetleg egy
elıre elkészített anyagot mutassanak be, amirıl a lakosság véleményt mondhat,
illetve ahhoz további javaslatokat is tehetnek.
Marics Józsefné polgármester
Válaszában elmondta, hogy az anyag már készen van. Javasolta, hogy az ezzel
kapcsolatos lakossági fórumot pénteken este 18 órakor tartsák meg.

A képviselı-testület a napirendrıl – 6 igen szavazattal, egyhangúlag, - a következı
határozatot hozta:
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
67/2008. (IX. 15.) B. Önk. sz. Határozata
A 130/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a bakonykúti
130/2 hrsz-ú – Mór és Vidéke ÁFÉSZ tulajdonában lévı – ingatlan bruttó 5000.e Ft (4.167.-eFt vételár + 833.-eFt ÁFA) értékben történı megvásárlásával, azzal,
hogy a vételár 50 %-át az adás-vételi szerzıdés aláírásával egyidejőleg, a
fennmaradó 2500.-eFt-ot 2009. február 28. napjáig fizeti meg az eladó számára.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetés
módosítása során a vételár elsı részletének - 2.500.-eFt – átcsoportosításáról
gondoskodjon, a fennmaradó 2.500.-eFt összeg betervezését a 2009. évi
költségvetés összeállítása során vegye figyelembe.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Marics Józsefné polgármester

-----------------------------------
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BEJELENTÉSEK

Marics Józsefné polgármester
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Közút Kht. értesítést küldött,miszerint október 13ára tisztasági akciót hirdetnek, aminek keretében szemétgyőjtés lesz Guttamási és
Bakonykuti közötti útszakaszon.
Felvetette még, hogy a terembérletet is meg kellene oldani, mert a termet napokig
igénybe veszik, rendezvény elıtt díszítés, utána pedig lebontás miatt, viszont csak 1
napot fizetnek és nem mindig viselkednek kulturált módon.

Parajdi Cecília aljegyzı
Javasolta, hogy az erre vonatkozó rendeletben határozzák meg, hogy milyen
rendezvényekre és kinek adják bérbe a termet, viszont a rezsiköltségek miatt a
bérleti díj összegét is fel kellene emelni.
Marics Józsefné polgármester
Javasolta, hogy csak kulturális rendezvényekre adják ki a termet, de a rendelet
esetleges módosítását a következı testületi ülésen beszéljék meg.

Deák Dezsı Zoltán alpolgármester
Jelezte, hogy a faluban több helyen száraz ágak veszélyeztetik a villanyvezetéket,
illetve a tőzoltókocsit, kérte ezek eltávolítását.
Marics Józsefné polgármester
Javasolta még, hogy a tőzgyújtást is rendeletben kellene szabályozni, mert több
esetben is probléma volt ezzel kapcsolatban.

Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.

K. m. f.

Marics Józsefné
polgármester

Parajdi Cecília
aljegyzı

