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JEGYZİKÖNYV
Mely készült: Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községi Önkormányzatok
Képviselı-testületeinek 2011. február 15-én megtartott nyilvános együttes
testületi ülésérıl.

Jelen voltak Iszkaszentgyörgy részérıl
Gáll Attila
polgármester
Ampli Ferenc
alpolgármester
Kovács Péter
képviselı
Kisné Szonn Ibolya
képviselı
Tóth Károly
képviselı
Igazoltan távol maradt:
Gál Diána
Nagy Ágnes
Jelen voltak Bakonykúti részérıl
Marics József
Kasza Jánosné
Dr. Fülöp Gyula
Szalmási Tamásné
Törjék György

képviselı
képviselı

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı

Tanácskozási joggal:
Dr. Csiák Henriett körjegyzı
Parajdi Cecília aljegyzı
Marics József Bakonykúti polgármestere
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Bakonykúti Képviselı-testület
határozatképes, mert a képviselık közül 4 fı jelen van, majd javasolta a meghívó
szerinti napirendhez az alábbi napirendi pontok felvételét ennek megfelelı
tárgyalását:
4. / Bakonykúti Község hozzájárulási támogatása a Körjegyzıség mőködési
költségeihez,
5. / a Körjegyzıségi Ügyrend módosítása
11. / a körjegyzı közszolgálati jogviszonyának megszőntetése
- Bakonykúti Képviselı-testülete – 4 igen szavazattal –
határozathozatal nélkül – elfogadta a javasolt napirendi pontokat.

egyhangúlag

-,

Gáll Attila Iszkaszentgyörgy polgármestere
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az Iszkaszentgyörgyi Képviselıtestület határozatképes, mert a képviselık közül 5 fı jelen van.
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- Iszkaszentgyörgy Képviselı-testülete – 5 igen szavazattal – egyhangúlag -,
határozathozatal nélkül – elfogadta a javasolt napirendi pontokat.
Napirendek
1./ Javaslat a cafetéria-juttatások éves összegének meghatározása ügyében
2./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Óvoda 2011. évi költségvetésére
3./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 2011. évi költségvetésére
4./ Javaslat Bakonykúti Község Önkormányzat hozzájárulási támogatása a
Körjegyzıség mőködési költségeihez
5./ Javaslat Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzısége
Ügyrendjének módosítására
6./ Javaslat az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzıségének
2011. évi költségvetésére
7./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Óvoda Alapító Okiratának módosítására
8./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Alapító Okiratának
módosítására
9./ Javaslat az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzısége Alapító
Okiratának módosítására
10./ Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolába, illetve Iszkaszentgyörgyi
Óvodába történı beiratkozás idıpontjai, az óvoda nyári zárva tartásának
idıpontja
11./ Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzıjének közszolgálati
jogviszonyának megszőntetése

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Javaslat a cafetéria-juttatások éves összegének meghatározása ügyében
Ea: Gáll Attila polgármester
Gáll Attila Iszkaszentgyörgy polgármestere
Elmondta, hogy az elızı években is igyekeztek az önkormányzati dolgozók (iskola,
óvoda, körjegyzıség) esetében juttatást adni, ezzel is megbecsülve munkájukat. Az
elmúlt esztendıben a cafetéria összege magasabb volt, mint amit az idei
esztendıben a törvény lehetıvé tesz. Az ennek megfelelı összeget már elıre
betervezték, ennek megfelelıen javasolta, hogy a tervezett bruttó 200.000,- Ft/év
összeget fogadják el.
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Kovács Péter Iszkaszentgyörgyi képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a cafetéria keret tervezetét és egyhangúlag
támogatja a javaslatot.
Iszkaszentgyörgy Képviselı-testülete az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
15/2011. (II. 15.) Kt. sz. határozata

a közalkalmazottak és köztisztviselık cafetéria juttatásairól

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a
munkavállalók
részére
nyújtható
cafetéria-juttatásokra
vonatkozó
elıterjesztést, és a 2011. évi juttatások mértékének figyelembe vételével a
cafetéria keretösszeg mértékét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
-

A körjegyzıségben dolgozó köztisztviselık, hivatalsegéd és karbantartó
cafetéria juttatás éves összegét bruttó 200.000,- Ft/fı/év összegben
határozza meg.

- A közalkalmazottak és az önkormányzat egyéb munkavállalói részére
biztosítható cafetéria-juttatás éves összegét bruttó 200.000,- Ft/fı/év
összegben határozza meg.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzıt, hogy a 2011. évi
költségvetési javaslatban a fenti összegek szerepeljenek.

Bakonykúti Képviselı-testület az ügyben - 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2011. (II. 15.) B. Önk. sz. határozata

a közalkalmazottak és köztisztviselık cafetéria juttatásairól

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a
munkavállalók
részére
nyújtható
cafetéria-juttatásokra
vonatkozó
elıterjesztést, és a 2010. évi juttatások mértékének figyelembe vételével a
cafetéria keretösszeg mértékét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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-

A körjegyzıségben dolgozó köztisztviselık, hivatalsegéd és karbantartó
cafetéria juttatás éves összegét bruttó 200.000,- Ft/fı/év összegben
határozza meg.

- közalkalmazottak és az önkormányzat egyéb munkavállalói részére
biztosítható cafetéria-juttatás éves összegét bruttó 200.000,- Ft/fı/év
összegben határozza meg.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzıt, hogy a 2011. évi
költségvetési javaslatban a fenti összegek szerepeljenek.

2./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Óvoda 2011. évi költségvetésére
Ea: Gáll Attila polgármester

Gáll Attila Iszkaszentgyörgy polgármestere
Köszöntötte Czikai Lajosné óvodavezetıt. Elmondta, hogy hosszú hónapokon
keresztül egyeztették az óvodában felmerülı költségeket. Tájékoztatta a jelenlévıket,
hogy jelenleg az óvodába 1 fı bakonykúti kisgyerek jár. Az önkormányzat igyekszik
minden támogatást megadni az óvodának, ezt tükrözi a költségvetés is.
Kovács Péter Iszkaszentgyörgyi képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az óvoda költségvetésének tervezetét és
egyhangúlag támogatja a javaslatot.

Iszkaszentgyörgy Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
16/2011. (II. 15.) Kt. sz. határozata

A Vackor Óvoda 2011. évi költségvetésérıl

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és a
2011. évi költségvetés részletes kidolgozásához elfogadta az IszkaszentgyörgyBakonykúti intézményfenntartói társulásban mőködtetett Vackor Óvoda 2011.
évi költségvetését, amely az elıterjesztés szerinti tervszámokkal épülhet be az
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésébe.
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Bakonykúti Képviselı-testület az ügyben - 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
5/2011. (II. 15.) B. Önk. sz. határozata
A Vackor Óvoda 2011. évi költségvetésérıl

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és a
2011. évi költségvetés részletes kidolgozásához elfogadta az IszkaszentgyörgyBakonykúti intézményfenntartói társulásban mőködtetett Vackor Óvoda 2011.
évi költségvetését, amely az elıterjesztés szerinti tervszámokkal épülhet be az
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésébe.

3./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 2011. évi költségvetésére
Ea: Gáll Attila polgármester

Gáll Attila polgármester
Elmondta, hogy nagyon nagy teher az iskola fenntartása, többek között a
főtésszámlák nagyon magasak, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy a
tanulók megfelelı körülmények között tanulhassanak. Hozzátette, hogy
Bakonykútiból 1 tanuló jár az iskolába.

Kovács Péter Iszkaszentgyörgyi képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az óvoda költségvetésének tervezetét és 1
tartózkodás mellett támogatja a javaslatot.
Iszkaszentgyörgy Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
17/2011. (II. 15.) Kt. sz. határozata

az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 2011. évi költségvetése ügyében

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és
elfogadta
az
Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti-Moha
intézményfenntartói
társulásban mőködtetett Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 2011. évi
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költségvetését, amely az elıterjesztés szerinti tervszámokkal épülhet be az
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésébe.

Bakonykúti Képviselı-testület az ügyben - 4 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
6/2011. (II. 15.) B. Önk. sz. határozata

az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 2011. évi költségvetése ügyében

Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és
elfogadta
az
Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti-Moha
intézményfenntartói
társulásban mőködtetett Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 2011. évi
költségvetését, amely az elıterjesztés szerinti tervszámokkal épülhet be az
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésébe.

4./ Javaslat Bakonykúti Község Önkormányzat hozzájárulási támogatása a
Körjegyzıség mőködési költségeihez
Ea: Gáll Attila polgármester

Gáll Attila polgármester
Elmondta, hogy az elmúlt években az állami normatíva volt, ami alapján a
körjegyzıséggel kapcsolatos minden költséget Iszkaszentgyörgy Községi
Önkormányzat viselt. A tervekhez képest viszont más irányban indult el a
költségvetési normatíva. A körjegyzıségi normatíva 8 millió forintról 5,1 millió forintra
csökkent, ezért körjegyzıségi hozzájárulást kérnek Bakonykútitól, amelynek mértékét
600 eFt-ban állapították meg, ami lakosságszám arányosan csupán az ¼-e annak,
amit kérni kellene. Az elmúlt években Bakonykúti nem fizetett körjegyzıségi
hozzájárulást.
Dr. Csiák Henriett körjegyzı
Hozzátette, hogy a hozzájárulás összege már be lett építve a körjegyzıség
költségvetés tervezetébe, viszont elıtte kell róla egy határozat, hogy a képviselıtestület ezt a hozzájárulást elfogadja.
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Marics József Bakonykúti polgármestere
Hozzátette, hogy Bakonykúti részérıl már a koncepciónál megbeszélték ezt a
kérdést, beépítették a költségvetési koncepcióba. Elmondta, hogy amikor Bakonykúti
Isztimértıl elvált, ez a hozzájárulás 1.200 eFt volt, ami az akkori létszám szerint lett
megállapítva.

Közben megérkezett dr. Fülöp Gyula bakonykúti képviselı, így a jelenlévı bakonykúti
képviselık száma 5 fıre változott.

Iszkaszentgyörgy Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
18/2011. (II. 15.) Kt. sz. határozata

a Körjegyzıség 2011. évi mőködési támogatásáról
Iszkaszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy
Bakonykúti Községi Önkormányzat a módosított, 2011. február 1. napjától hatályos
Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti
Községek
Körjegyzısége
létrehozására
és
mőködtetésére vonatkozó Megállapodás 17.5. pontja szerint 2011. évben 600.000.Ft mőködési támogatást nyújt az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek
Körjegyzısége 2011. évi mőködési költségeihez, mely összeget a 2011. évi
önkormányzati és körjegyzıségi költségvetésekben szerepeltetik.
Felelıs: Gáll Attila polgármester, Marics József polgármester, dr. Csiák Henriett
körjegyzı,
Határidı: Körjegyzıségi Megállapodás szerint

Bakonykúti Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
7/2011. (II. 15.) B. Önk. sz. határozata
a Körjegyzıség 2011. évi mőködési támogatásáról

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı- testülete vállalja,hogy a módosított,
2011. február 1. napjától hatályos Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek
Körjegyzısége létrehozására és mőködtetésére vonatkozó Megállapodás 17.5.
pontja szerint
2011. évben 600.000.- Ft mőködési támogatást nyújt az
Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzısége 2011. évi mőködési
költségeihez, mely összeget a 2011. évi önkormányzati és körjegyzıségi
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költségvetésekben szerepeltetik.
Felelıs: Marics József polgármester, dr. Csiák Henriett körjegyzı
Határidı: Körjegyzıségi Megállapodás szerint

5./
Javaslat
Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti
Ügyrendjének módosítására
Ea.: körjegyzı

Községek

Körjegyzıség

Dr. Csiák Henriett körjegyzı
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a társulási megállapodás módosítása miatt a
körjegyzıség ügyrendjét érintı változásokat az ügyrendben szerepeltetni kell. Ezek a
módosítások érintik a körjegyzıség szervezeti felépítésében a körjegyzıség
létszámát és a bakonykúti ügyfélfogadást.

Iszkaszentgyörgy Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
19/2011. (II. 15.) Kt. sz. határozata

Iszkaszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az IszkaszentgyörgyBakonykúti Községek Körjegyzıségének Ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az Ügyrend 4./pontja helyébe az alábbi megfogalmazás kerül:
„4. A Körjegyzıség létszáma: 12 fı:
- körjegyzı
- aljegyzı
- köztisztviselı
- ügyviteli dolgozó:
- hivatalsegéd
- karbantartó

1 fı
1 fı
7 fı
1 fı
1 fı
1 fı.”

2./ Az Ügyrend 5.1.1/pontja helyébe az alábbi megfogalmazás kerül:
„5.1.1 A Körjegyzıség köztisztviselıinek munkarendje
-hétfıtıl csütörtökig 7,30-16 óráig,
-pénteki napokon 7,30-13 óráig.”

3./ Az Ügyrend 5.2.2/pontja helyébe az alábbi megfogalmazás kerül:
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„5.2.2. Az ügyfélfogadás rendje a Körjegyzıség székhelyen kívüli településen
A Körjegyzıség a Körjegyzı vagy megbízottja által:
Bakonykúti Község Önkormányzata hivatali épületében minden hét keddi napján 8
órától 12 óráig, testületi ülés napján 13 órától 16 óráig ügyfélfogadást biztosít.”
4./ Az Ügyrend 6/pontja helyébe az alábbi megfogalmazás kerül:
„6.A helyettesítés szabályozása:
A körjegyzıt távollétében, vagy akadályoztatása esetén az aljegyzı helyettesíti.A
körjegyzı és aljegyzı együttes távolléte, vagy akadályoztatása esetén a
helyettesítést az igazgatási ügyintézı látja el.”
5./ A képviselı-testület felhatalmazza a körjegyzıt az Ügyrend - módosításnak
megfelelı - egységes szerkezetbe foglalt aláírására.

Bakonykúti Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
8/2011. (II. 15.) B. Önk. sz. határozata
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az IszkaszentgyörgyBakonykúti Községek Körjegyzıségének Ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az Ügyrend 4./pontja helyébe az alábbi megfogalmazás kerül:
„4. A Körjegyzıség létszáma: 12 fı:
- körjegyzı
- aljegyzı
- köztisztviselı
- ügyviteli dolgozó:
- hivatalsegéd
- karbantartó

1 fı
1 fı
7 fı
1 fı
1 fı
1 fı.”

2./ Az Ügyrend 5.1.1/pontja helyébe az alábbi megfogalmazás kerül:
„5.1.1 A Körjegyzıség köztisztviselıinek munkarendje
-hétfıtıl csütörtökig 7,30-16 óráig,
-pénteki napokon 7,30-13 óráig.”

3./ Az Ügyrend 5.2.2/pontja helyébe az alábbi megfogalmazás kerül:
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„5.2.2. Az ügyfélfogadás rendje a Körjegyzıség székhelyen kívüli településen
A Körjegyzıség a Körjegyzı vagy megbízottja által:
Bakonykúti Község Önkormányzata hivatali épületében minden hét keddi napján 8
órától 12 óráig, testületi ülés napján 13 órától 16 óráig ügyfélfogadást biztosít.”
4./ Az Ügyrend 6/pontja helyébe az alábbi megfogalmazás kerül:
„6.A helyettesítés szabályozása:
A körjegyzıt távollétében, vagy akadályoztatása esetén az aljegyzı helyettesíti.A
körjegyzı és aljegyzı együttes távolléte, vagy akadályoztatása esetén a
helyettesítést az igazgatási ügyintézı látja el.”
5./ A képviselı-testület felhatalmazza a körjegyzıt az Ügyrend - módosításnak
megfelelı - egységes szerkezetbe foglalt aláírására.

6./ Javaslat az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzıségének
2011. évi költségvetésére
Ea.: körjegyzı

Kovács Péter Iszkaszentgyörgyi képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a körjegyzıség költségvetésének tervezetét és
egyhangúlag támogatja a javaslatot.

Iszkaszentgyörgy Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
20/2011. (II. 15.) Kt. sz. határozata

a körjegyzıség 2011. évi költségvetésérıl

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és
az elıterjesztés szerint elfogadja az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek
Körjegyzıségének 2011. évi költségvetését.
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Bakonykúti Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
9/2011. (II. 15.) B. Önk. sz. határozata

a körjegyzıség 2011. évi költségvetésérıl

Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és az
elıterjesztés szerint elfogadja az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek
Körjegyzıségének 2011. évi költségvetését.

7./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Óvoda Alapító Okiratának módosítására
Ea: Gáll Attila polgármester
Parajdi Cecília aljegyzı
Az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az alapító okiratok módosítása
egyrészt törvénymódosítás miatt, másrészt a Kincstárral való egyeztetés alapján vált
szükségessé.

Iszkaszentgyörgy Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
21/2011. (II. 15.) Kt. sz. határozata

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – alapítói hatáskörében
eljárva – az Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az alapító okirat 1./ pontjában „ Az intézmény neve: „ bekezdésben a
megszövegezés „Vackor Óvoda” megszövegezésre változik.
2./ Az alapító okirat
-4/ pontjában „Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogosítványai” bekezdésben
szereplı felsorolásból a „ tevékenység jellege alapján közszolgáltató”szövegrész
törlésre kerül.
-4/ pontja a következı megszövegezéssel egészül ki: „ Az intézmény költségvetése
és beszámolója az Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat költségvetésének és
beszámolójának része.”
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3./ Az alapító okirat 5/ pontjában „ Az intézmény típusa bekezdésben” Tevékenység
jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. közintézmény”megszövegezés
törlésre kerül.
4./ Az alapító okirat 8/ pontjában
- az – „Alaptevékenységek a 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend
„és a benne foglalt szakfeladati felsorolás törlésre kerül, továbbá
- a „2010. január 1-tıl érvényes szakfeladatrend „ megnevezéső szakfeladati
felsorolás az alábbiakkal egészül ki::
„ Egyéb vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés
Általános épülettakarítás

562 920-1
562917-1
812100-1”

a „2010. január 1-tıl érvényes szakfeladatrend „ megnevezéső szakfeladati
felsorolásban „ Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012-1 megszövegezés az alábbiakkal egészül ki:

-

„Integráltan nevelhetı, ép értelmő
- testi, érzékszervi, beszédfogyatékos
- pszichés fejlıdési rendellenességgel küzdı (részképességzavar,
hiperkinetikus, egyéb), ezen belül
-

a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus
okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus
okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével
küzdı
Integráltan nevelhetı autista
Integráltan nevelhetı enyhe fokban eltérı és középsúlyos értelmi
fogyatékos gyermekek ellátása”

a „ Kiegészítı tevékenység (2010. január 1-tıl érvényes szakfeladatrend),
valamint a” (2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend”megnevezéső
bekezdés és a benne foglalt szakfeladati felsorolás, továbbá
„Az Intézmény a 75195-2 szakfeladat keretében az alaptevékenységhez
rendelkezésre álló személyi és anyagi kapacitás fokozott kihasználása
érdekében, nem nyereségszerzés céljából, külsı megrendelı részére folytathat
az intézmény kiegészítı, kisegítı jellegő tevékenységet.
E tevékenységbıl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelı
összes kiadást.” szövegrész
törlésre kerül.

-

5./ Az alapító okirat 14/ pontjából a „Kisegítı tevékenysége arányának felsı határa a
szerv kiadásaiban: nincs”, valamint az „Általános forgalmi adó alanyisága: adóalany,
általános szabályok szerint”megszövegezés törlésre kerül.
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A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az óvodai alapító
okirat – határozatban foglaltaknak megfelelı – módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására.

Bakonykúti Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
10/2011. (II. 15.) B. Önk. sz. határozata
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete – a társulási megállapodás
szerint az intézmény közös fenntartójaként egyetért – az Iszkaszentgyörgyi Óvoda
alapító okiratának alábbi módosításával:
1./ Az alapító okirat 1./ pontjában „ Az intézmény neve: „ bekezdésben a
megszövegezés „Vackor Óvoda” megszövegezésre változik.
2./ Az alapító okirat
-4/ pontjában „Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogosítványai” bekezdésben
szereplı felsorolásból a „ tevékenység jellege alapján közszolgáltató”szövegrész
törlésre kerül.
-4/ pontja a következı megszövegezéssel egészül ki: „ Az intézmény költségvetése
és beszámolója az Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat költségvetésének és
beszámolójának része.”
3./ Az alapító okirat 5/ pontjában „ Az intézmény típusa bekezdésben” Tevékenység
jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. közintézmény”megszövegezés
törlésre kerül.
4./ Az alapító okirat 8/ pontjában
- az – „Alaptevékenységek a 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend
„és a benne foglalt szakfeladati felsorolás törlésre kerül, továbbá
- a „2010. január 1-tıl érvényes szakfeladatrend „ megnevezéső szakfeladati
felsorolás az alábbiakkal egészül ki::
„ Egyéb vendéglátás
Munkahelyi étkeztetés
Általános épülettakarítás

562 920-1
562917-1
812100-1”

a „2010. január 1-tıl érvényes szakfeladatrend „ megnevezéső szakfeladati
felsorolásban „ Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851012-1 megszövegezés az alábbiakkal egészül ki:

-

„Integráltan nevelhetı, ép értelmő
- testi, érzékszervi, beszédfogyatékos
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-

pszichés fejlıdési rendellenességgel küzdı (részképességzavar,
hiperkinetikus, egyéb), ezen belül

-

a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus
okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus
okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével
küzdı
Integráltan nevelhetı autista
Integráltan nevelhetı enyhe fokban eltérı és középsúlyos értelmi
fogyatékos gyermekek ellátása”

a „ Kiegészítı tevékenység (2010. január 1-tıl érvényes szakfeladatrend),
valamint a” (2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend”megnevezéső
bekezdés és a benne foglalt szakfeladati felsorolás, továbbá
„Az Intézmény a 75195-2 szakfeladat keretében az alaptevékenységhez
rendelkezésre álló személyi és anyagi kapacitás fokozott kihasználása
érdekében, nem nyereségszerzés céljából, külsı megrendelı részére folytathat
az intézmény kiegészítı, kisegítı jellegő tevékenységet.
E tevékenységbıl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelı
összes kiadást.” szövegrész
törlésre kerül.

-

5./ Az alapító okirat 14/ pontjából a „Kisegítı tevékenysége arányának felsı határa a
szerv kiadásaiban: nincs”, valamint az „Általános forgalmi adó alanyisága: adóalany,
általános szabályok szerint”megszövegezés törlésre kerül.

A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az óvodai alapító
okirat – határozatban foglaltaknak megfelelı – módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására.

8./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi
módosítására
Ea: Gáll Attila polgármester

Általános

Iskola

Alapító

Okiratának

Iszkaszentgyörgy Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
22/2011. (II. 15.) Kt. sz. határozata
Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – alapítói hatáskörében
eljárva – az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
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l./ Az alapító okirat
-4/ pontjában „Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogosítványai” bekezdésben
szereplı felsorolásból a „ tevékenység jellege alapján közszolgáltató”
szövegrész törlésre kerül.
- 4/ pontja a következı megszövegezéssel egészül ki: „ Az intézmény költségvetése
és beszámolója az Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat költségvetésének és
beszámolójának része.”
2./ Az alapító okirat 5/ pontjában „ Az intézmény típusa:- tevékenység jellege alapján:
„ közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény”megszövegezés törlésre kerül.
3./ Az alapító okirat 7/a/ pontjában
- az – „Alaptevékenységek a 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend
„és a benne foglalt szakfeladati felsorolás törlésre kerül, továbbá
- a „2010. január 1-tıl érvényes szakfeladatrend „ megnevezéső szakfeladati
felsorolás az alábbiakkal egészül ki::
„Munkahelyi étkeztetés
-

562917-1”

a „2010. január 1-tıl érvényes szakfeladatrend „ megnevezéső szakfeladati
felsorolásban a „ Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali
rendszerő nevelése, oktatása (1-4 évfolyam 852012-1” megszövegezés az
alábbiakkal egészül ki:

„ testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra
visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált
nevelése, oktatása, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus
okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók
integrált nevelése, oktatása,
- a nevelési tanácsadó intézet által készített szakvéleménnyel rendelkezı
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanulók nevelése, oktatása”
-a „2010. január 1-tıl érvényes szakfeladatrend „ megnevezéső szakfeladati
felsorolásból a „ Korai fejlesztés, gondozás 856012-1” szakfeladati felsorolás
törlésre kerül.

4./ Az alapító okirat 7/b pontjában
a „ Kiegészítı tevékenység (2010. január 1-tıl érvényes szakfeladatrend),
valamint a” (2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend”megnevezéső
bekezdés és a benne foglalt szakfeladati felsorolás, továbbá
„Az Intézmény a 75195-2 szakfeladat keretében az alaptevékenységhez
rendelkezésre álló személyi és anyagi kapacitás fokozott kihasználása
érdekében, nem nyereségszerzés céljából, külsı megrendelı részére folytathat
az intézmény kiegészítı, kisegítı jellegő tevékenységet.
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E tevékenységbıl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelı
összes kiadást.”
törlésre kerül.

-

5./ Az alapító okirat 13/ pontjából a „Kisegítı tevékenysége arányának felsı határa a
szerv kiadásaiban: nincs”, valamint az „Általános forgalmi adó alanyisága: adóalany,
általános szabályok szerint”megszövegezés törlésre kerül.

A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az Iszkaszentgyörgyi
Általános Iskola alapító okirat – határozatban foglaltaknak megfelelı –
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására.

Bakonykúti Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
11/2011. (II. 15.) B. Önk. sz. határozata

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete – a társulási megállapodás
szerint az intézmény közös fenntartójaként egyetért – az Iszkaszentgyörgyi Általános
Iskola alapító okiratának alábbi módosításával:
l./ Az alapító okirat
-4/ pontjában „Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogosítványai” bekezdésben
szereplı felsorolásból a „ tevékenység jellege alapján közszolgáltató”
szövegrész törlésre kerül.
- 4/ pontja a következı megszövegezéssel egészül ki: „ Az intézmény költségvetése
és beszámolója az Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat költségvetésének és
beszámolójának része.”
2./ Az alapító okirat 5/ pontjában „ Az intézmény típusa:- tevékenység jellege alapján:
„ közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény”megszövegezés törlésre kerül.
3./ Az alapító okirat 7/a/ pontjában
- az – „Alaptevékenységek a 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend
„és a benne foglalt szakfeladati felsorolás törlésre kerül, továbbá
- a „2010. január 1-tıl érvényes szakfeladatrend „ megnevezéső szakfeladati
felsorolás az alábbiakkal egészül ki::
„Munkahelyi étkeztetés
-

562917-1”

a „2010. január 1-tıl érvényes szakfeladatrend „ megnevezéső szakfeladati
felsorolásban a „ Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali
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rendszerő nevelése, oktatása (1-4 évfolyam 852012-1” megszövegezés az
alábbiakkal egészül ki:
„ testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra
visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált
nevelése, oktatása, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus
okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók
integrált nevelése, oktatása,
- a nevelési tanácsadó intézet által készített szakvéleménnyel rendelkezı
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanulók nevelése, oktatása”
-a „2010. január 1-tıl érvényes szakfeladatrend „ megnevezéső szakfeladati
felsorolásból a „ Korai fejlesztés, gondozás 856012-1” szakfeladati felsorolás
törlésre kerül.

4./ Az alapító okirat 7/b pontjában
a „ Kiegészítı tevékenység (2010. január 1-tıl érvényes szakfeladatrend),
valamint a” (2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend”megnevezéső
bekezdés és a benne foglalt szakfeladati felsorolás, továbbá
„Az Intézmény a 75195-2 szakfeladat keretében az alaptevékenységhez
rendelkezésre álló személyi és anyagi kapacitás fokozott kihasználása
érdekében, nem nyereségszerzés céljából, külsı megrendelı részére folytathat
az intézmény kiegészítı, kisegítı jellegő tevékenységet.
E tevékenységbıl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelı
összes kiadást.”
törlésre kerül.

-

5./ Az alapító okirat 13/ pontjából a „Kisegítı tevékenysége arányának felsı határa a
szerv kiadásaiban: nincs”, valamint az „Általános forgalmi adó alanyisága: adóalany,
általános szabályok szerint”megszövegezés törlésre kerül.

A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az Iszkaszentgyörgyi
Általános Iskola alapító okirat – határozatban foglaltaknak megfelelı –
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására.

9./ Javaslat az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzısége Alapító
Okiratának módosítására
Ea: Gáll Attila polgármester

Iszkaszentgyörgy Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
23/2011. (II. 15.) Kt. sz. határozata

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – alapítói hatáskörében
eljárva – az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzısége alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
l./ Az alapító okirat 5/ pontjában „Típus szerinti besorolása” bekezdésben a „
tevékenység jellege alapján közhatalmi”
szövegrész törlésre kerül.
2./ Az alapító okirat 8/a / pontjában
- az – „Alaptevékenység szakfeladat szerinti besorolása / 2009. december 31-ig
érvényes szakfeladatrend /„és a benne foglalt szakfeladati felsorolás törlésre kerül,
továbbá
- a „2010. január 1-tıl érvényes szakfeladatrend „ megnevezéső szakfeladati
felsorolás az alábbiakkal egészül ki:
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
821900
841 906
Finanszírozási mőveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907”
3./ Az alapító okirat 8/b/ pontjában
- a „ Kiegészítı szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-tıl érvényes
szakfeladatrend), valamint a” (2009. december 31-ig érvényes
szakfeladatrend”megnevezéső bekezdés és a benne foglalt szakfeladati
felsorolás törlésre kerül.
- a „Kisegítı tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: nincs”,
valamint az „Általános forgalmi adó alanyisága: adóalany, általános szabályok
szerint”megszövegezés törlésre kerül.

A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az IszkaszentgyörgyBakonykúti Községek Körjegyzısége – határozatban foglaltaknak megfelelı –
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására.

Bakonykúti Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
12/2011. (II. 15.) B. Önk. sz. határozata

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete – alapítói hatáskörében
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eljárva – az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzısége alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
l./ Az alapító okirat 5/ pontjában „Típus szerinti besorolása” bekezdésben a „
tevékenység jellege alapján közhatalmi”
szövegrész törlésre kerül.
2./ Az alapító okirat 8/a / pontjában
- az – „Alaptevékenység szakfeladat szerinti besorolása / 2009. december 31-ig
érvényes szakfeladatrend /„és a benne foglalt szakfeladati felsorolás törlésre kerül,
továbbá
- a „2010. január 1-tıl érvényes szakfeladatrend „ megnevezéső szakfeladati
felsorolás az alábbiakkal egészül ki:
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
821900
841 906
Finanszírozási mőveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907”
3./ Az alapító okirat 8/b/ pontjában
- a „ Kiegészítı szakfeladat szerinti besorolása (2010. január 1-tıl érvényes
szakfeladatrend), valamint a” (2009. december 31-ig érvényes
szakfeladatrend”megnevezéső bekezdés és a benne foglalt szakfeladati
felsorolás törlésre kerül.
- a „Kisegítı tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: nincs”,
valamint az „Általános forgalmi adó alanyisága: adóalany, általános szabályok
szerint”megszövegezés törlésre kerül.

A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az IszkaszentgyörgyBakonykúti Községek Körjegyzısége – határozatban foglaltaknak megfelelı –
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására.

10./
Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolába, illetve Iszkaszentgyörgyi
Óvodába történı beiratkozás idıpontjai, az óvoda nyári zárva tartásának
idıpontja
Ea.: óvoda vezetı, iskola igazgató
Czikai Lajosné, óvodavezetı
Tájékoztatta a jelenlévıket, milyen idıpontokban lesz zárva az óvoda, illetve mely
napokon lesz az óvodai beíratás. Fontos tudni hány gyerek fog járni az óvodába,
többek között az állami támogatásokhoz szükséges adatok leadásához. A nyári
zárva tartás régebben 6 hét volt, de az utóbbi években a dolgozó szülık miatt ez
lecsökkent 5 hétre, ami elsısorban a júliusi hónapot érinti.
Dr. Csiák Henriett körjegyzı
Hozzátette, hogy az iskolába az elsısök beíratása április 11-én lesz.
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Iszkaszentgyörgy Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
24/2011. (II. 15.) Kt. sz. határozata

Az óvodai beíratás idıpontjáról és a nyári zárva tartásról

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011/2012.
nevelési évre
1./ az óvodás korúak óvodai beíratásának idıpontját az alábbiak szerint
határozza meg:
-Napköziotthonos Óvoda
- beiratás: 2010. március 28. délelıtt 9-12 óráig
2010. március 29. délután 14-17 óráig
2./ A képviselı-testület a Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartásának idejét
2011. július 2. - 2011.augusztus 7.
közötti idıszakban határozza meg.
A képviselı-testület felkéri a körjegyzıt, hogy a határozatban foglaltakat
közlemény
formájában
valamennyi
közoktatási
intézménybe,
az
intézményfenntartó társulással érintett településekre juttassa el, valamint a
helyi újságban történı közzétételérıl gondoskodjon.
Határidı: azonnal
Felelıs :körjegyzı

Iszkaszentgyörgy Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
25/2011. (II. 15.) Kt. sz. határozata
az iskolai beíratás idıpontjáról

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011/2012.
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tanévre a tanköteles korba lépık általános iskolai beíratásának idıpontját az
alábbiak szerint határozza meg:
-

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola
beíratás: 2010. április 11. 8.00 – 17.00 óráig.

A Képviselı-testület felkéri a körjegyzıt, hogy a határozatban foglaltakat
közlemény
formájában
valamennyi
közoktatási
intézménybe,
az
intézményfenntartó társulással érintett településekre juttassa el, valamint a
helyi újságban történı közzétételérıl gondoskodjon.
Határidı: azonnal
Felelıs: körjegyzı
Bakonykúti Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
13/2011. (II. 15.) B. Önk. sz. határozata
Az óvodai beíratás idıpontjáról és a nyári zárva tartásról

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011/2012. nevelési
évre
1./ az óvodás korúak óvodai beíratásának idıpontját az alábbiak szerint
határozza meg:
-Napköziotthonos Óvoda
- beiratás: 2010. március 28. délelıtt 9-12 óráig
2010. március 29. délután 14-17 óráig
2./ A képviselı-testület a Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartásának idejét
2011. július 2. - 2011.augusztus 7.
közötti idıszakban határozza meg.
A képviselı-testület felkéri a körjegyzıt, hogy a határozatban foglaltakat
közlemény
formájában
valamennyi
közoktatási
intézménybe,
az
intézményfenntartó társulással érintett településekre juttassa el, valamint a
helyi újságban történı közzétételérıl gondoskodjon.

Határidı: azonnal
Felelıs :körjegyzı
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Bakonykúti Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
14/2011. (II. 15.) B. Önk. sz. határozata

az iskolai beíratás idıpontjáról

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011/2012. tanévre a
tanköteles korba lépık általános iskolai beíratásának idıpontját az alábbiak
szerint határozza meg:
-

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola
beíratás: 2010. április 11. 8.00 – 17.00 óráig.

A Képviselı-testület felkéri az aljegyzıt, hogy a határozatban foglaltakat
közlemény
formájában
valamennyi
közoktatási
intézménybe,
az
intézményfenntartó társulással érintett településekre juttassa el, valamint a
helyi újságban történı közzétételérıl gondoskodjon.
Határidı: azonnal
Felelıs: körjegyzı

11./ Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzıjének közszolgálati
jogviszonya megszőntetése
Ea.: Gáll Attila polgármester

Dr. Csiák Henriett körjegyzı
Elmondta, hogy hozzájárult a napirendi pont nyilvános ülésen történı tárgyalásához.
továbbá, hogy Székesfehérváron talált állást, ezért kérte, hogy a képviselı-testületek
egyezzenek bele a közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történı
megszőntetéséhez. Reméli, hogy az átmeneti idıszakban fennakadás nem lesz,
mivel az aljegyzıvel meg tudják oldani a helyettesítést. Hozzátette még, hogy a
fennmaradó szabadságokat kiveszi, ez nem fog az önkormányzat költségébe kerülni.
Gáll Attila Iszkaszentgyörgy polgármestere
Megköszönte a körjegyzı eddigi munkáját, mint jegyzı és a késıbbiekben mint
körjegyzı. Tapasztalattal rendelkezett az iszkaszentgyörgyi ügyek vonatkozásában.
Marics József Bakonykúti polgármester
Elmondta, hogy az alatt a pár hónap alatt, amit együtt dolgoztak, lelkiismeretesen
utána nézett minden olyan dolognak, ami felmerült, precízen tartotta a határidıket,
nagyon jó volt vele együtt dolgozni. Az egyéni ambíciókat tiszteletben tartja és
javasolja, hogy a Bakonykúti testület is szavazza meg a közös megegyezéssel
történı megszőntetést. Megköszönte a körjegyzı Bakonykútiért végzett munkáját.
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Iszkaszentgyörgy Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
26/2011. (II.15.) Kt. sz. határozata
Körjegyzı közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történı
megszüntetésérıl
Az Iszkaszentgyörgyi Községi Önkormányzat hozzájárul dr. Csiák Henriett
körjegyzınek a 2008. január 1. napjától körjegyzıi kinevezés alapján az
Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzıségénél fennálló közszolgálati
jogviszonya 2011. március 6. napjával, közös megegyezéssel történı
megszüntetéséhez.
A képviselı-testület felhatalmazza a Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat
polgármesterét a közszolgálati jogviszony
közös megegyezéssel történı
megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészítésére, és Bakonykúti Községi
Önkormányzat polgármesterével való együttes aláírására.
Felelıs: Gáll Attila polgármester
Határidı: azonnal

Bakonykúti Képviselı-testület az ügyben - 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
15/2011. (II. 15.) B. Önk. sz. határozata
Körjegyzı közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történı
megszüntetésérıl
A Bakonykúti Községi Önkormányzat hozzájárul dr. Csiák Henriett körjegyzınek
2008. január 1. napjától körjegyzıi kinevezés alapján Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti
Községek Körjegyzıségénél fennálló közszolgálati jogviszonya 2011. március 6.
napjával közös megegyezéssel történı megszüntetéséhez.
A
képviselı-testület
felhatalmazza
Bakonykúti
Községi
Önkormányzat
polgármesterét a jogviszony közös megegyezéssel történı megszüntetéssel
kapcsolatos okiratok Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat polgármesterével való
együttes aláírására.
Felelıs: Marics József
Határidı: azonnal
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Mivel több hozzászólás nem volt a polgármesterek az együttes ülést bezárták.

K. m. f.

Gáll Attila
polgármester
Iszkaszentgyörgy

Marics József
polgármester
Bakonykúti

Dr. Csiák Henriett
körjegyzı

