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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

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

Marics József   polgármester 
Kasza Jánosné   alpolgármester  
Dr. Fülöp Gyula   képviselı 
Szalmási Tamás Ferencné képviselı 

 
     

 
 
Tanácskozási joggal:  
 
   
                      Parajdi Cecília                              körjegyzı 
 
 
Távol maradt:  
 
  Törjék György    képviselı 
 
   
 
Marics József  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van.  
Javasolta a Képviselı-testületnek a meghívóban szereplı napirend elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 4  igen szavazattal – egyhangúlag -  határozathozatal nélkül - a 
következı napirendet  elfogadta. 
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NAPIREND:  
 
1./ Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti  feladatainak, illetve a 
szociális feladatok ellátásáról szóló beszámoló – a  körjegyz ı, valamint a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetıje elıterjesztésében 
 
2./ Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartás ában mőködı intézmények 
átszervezése ügyében- a  polgármester elıterjesztésében 
 
3./ Javaslat az utcabútorok és a közterületi szobro k festésére beérkezett 
árajánlatok ügyében – a polgármester elıterjesztésében 
 
4./ Polgármesteri tájékoztató az el ızı ülés óta végzett tevékenységr ıl - a 
polgármester elıterjesztésében 
 
5./ Egyebek 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA  
 
 
 

1./ Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti  feladatainak, illetve a 
szociális feladatok ellátásáról szóló beszámoló – a  körjegyz ı, valamint a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ vezet ıje elıterjesztésében 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a napirendhez kapcsolódó írásos 
elıterjesztést valamennyi képviselı már korábban megkapta. 
Átadta a szót Parajdi Cecília körjegyzınek. 
 
Parajdi Cecília körjegyz ı röviden ismertette a gyermekvédelmi tevékenységgel 
kapcsolatos feladatokat. 
Elmondta, hogy a jegyzıi hatáskörbe tartozó feladatokhoz nagy segítséget nyújt a 
Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ. Megköszönte 
munkájukat. 
 
Marics József polgármester  felkérte az Alapszolgáltatási Központ munkatársait, 
hogy amennyiben az írásos beszámolót szóban kiegészíteni kívánják, azt tegyék 
meg. 
 
Tisztl Henrik az Alapszolgáltatási Központ munkatár sa elmondta, hogy az írásos 
elıterjesztést szóban kiegészíteni nem kívánják. 
 
Marics József polgármester  megköszönte az Alapszolgáltatási Központ 
munkatársainak munkáját, mert az a munka, amelyet ık végeznek nagyon fontos 
Bakonykúti község számára. 
Javasolta a beszámoló elfogadását. 
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A Képviselı-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag -  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
77/2011. (V. 25.) B. Önk. sz. határozata  

 
a gyermekvédelmi és szociális feladatok ellátásáról 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat képvisel ı-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti felada tainak, illetve a szociális 
feladatok ellátásáról szóló beszámolót, amelyet az elıterjesztés szerint elfogad.  
                                              ---------------------------------- 
 
2./ Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartás ában mőködı intézmények 
átszervezése ügyében- a  polgármester elıterjesztésében 
 
Marics József polgármester elmondta,  hogy az elızetes véleménykérésre 
kiküldött, intézmény átszervezésre vonatkozó anyagban leírt elképzelések  
kiegészültek. Röviden ismertette Vargha Tamás levelét.  
A maga részérıl javasolta az elképzelések támogatását. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ı megkérdezte, hogy miben érintett a község. 
 
Parajdi Cecília körjegyz ı elmondta, hogy az Oktatási törvény alapján kötelezı az 
érintett településeknek ez ügyben dönteni. Érintve Bakonykúti a nevelési tanácsadó 
miatt van. 
 
A Képviselı-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag -  
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
78/2011. (V. 25.) B. Önk. sz. határozata 

 
 

 a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában levı intézmények átszervezése 
ügyében 

 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete a Fejér Megyei 
Önkormányzat fenntartásában  lév ı intézmények tervezett átszervezésével – az 
elıterjesztés szerint – egyetért. 
 
                                                         ------------------------ 
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3./ Javaslat az utcabútorok és a közterületi szobro k festésére beérkezett 
árajánlatok ügyében – a polgármester elıterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy állagmegóvás céljából szükségessé 
válik az utcabútorok, faszobrok festése. Az elızı Képviselı-testület a múlt év során 
már döntött ez ügyben, de a csapadékos idıjárás miatt nem került sor a festésre. 
Ez ügyben újból ajánlatokat kért be. Az ajánlatok tartalmazzák még a Polgármesteri 
Hivatal és az orvosi rendelı nyílászáróinak mázolását is. Három árajánlat érkezett, 
javasolta a legkedvezıbb ajánlat elfogadását. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ı elmondta, hogy mindhárom árajánlat csak a 
festés-mázolásról szól. A tavalyi évben a faszobrok gombátlanítása is felvetıdött az 
állagmegóvás érdekében. 
Véleménye szerint társadalmi munkában is meg lehetne oldani az utcabútorok 
festését. Több ember is van a községben, aki fával foglalkozik. Negyede áron meg 
lehetne oldani. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a szobrok gombaölıs festékkel 
lesznek lefestve. Ezeket a faszobrokat nagyon nehéz úgy festeni, hogy ne folyjék 
meg rajta a festék és ne legyen csúnya. A szobrok nagyon értékesek, ezért 
meglátása szerint a festésüket mindenképpen szakemberre kell bízni. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ı megkérdezte, hogy milyen szakemberek, 
faipari szakemberek? 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a szakemberek festık. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ı elmondta, nem érti, hogy egy festı mennyit 
ért a fához. Miért festıvel kell elvégeztetni a munkát nem kevés pénzért, amikor a 
községben több faipari szakember is van. 
Elmondta, hogy kételyei vannak, a javaslatot nem támogatja. 
 
Marics József polgármester  véleménye szerint egy festı nem csak a falhoz ért, 
hanem a fához is. Túl nagy feladatnak tartja ahhoz, hogy társadalmi munkában 
kerüljön sor a munkálatok elvégzésére. 
 
Kasza Jánosné alpolgármester  elmondta, neki is az a véleménye, hogy sokkal 
drágább lenne, ha hozzá nem értık elrontanák  a szobrokat a festéssel. A társadalmi 
munkát ebben az esetben nem tartja jó megoldásnak. 
Elmondta, hogy Kovács Sándor vállalkozó ajánlata a legkedvezıbb és a maga 
részérıl javasolta az ajánlat elfogadását. 
 
Dr. Fülöp Gyula képvisel ı elmondta, vállalja, hogy országos faszobrász restaurátor 
szakembert hív a faluba, hogy adjon szakvéleményt a szobrok késıbbi 
állagmegóvási feladatairól. 
 
Marics József polgármester  javasolta Kovács Sándor (8042 Moha, Fı u. 38.) 
vállalkozó árajánlatának elfogadását és bízza meg a Képviselı-testület Dr. Fülöp 
Gyula képviselıt a szakvélemény elkészíttetésével.  
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A Képviselı-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal és 1 nem szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
79/2011. (V. 25.) B. Önk. sz. határozata 

 
Az utcabútorok és a közterületi fa szobrok festésérıl 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete a települési 
utcabútorok és a közterületi szobrok festésére beér kezett árajánlatok közül  
Kovács Sándor (8042 Moha, F ı u. 38.) vállalkozó 639.200.-Ft+ÁFA összeg ő 
árajánlatát fogadja el és bízza meg a munkák elvégz ésével az árajánlatban 
foglalt feltételek szerint. 
 
A képvisel ı-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkoz ói szerz ıdés – 
árajánlatnak megfelel ı feltételekkel történ ı – aláírására. 
 

------------------ 
 
 
4./ Polgármesteri tájékoztató az el ızı ülés óta végzett tevékenységr ıl - a 
polgármester elıterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy ismét részt vett a Székesfehérvári 
Kistérségi Társulási Tanács ülésén, melyen megválasztották a társulási tanács 
elnökéül Mátrai Csabát, Szabadbattyán polgármesterét. Ez azt jelenti, hogy marad az 
önálló munkaszervezet.  
A vízmő felújításával kapcsolatban elmondta, hogy megküldte a képviselıknek a 
DRV válaszlevelét, amely a nem szakember számára is világos és érthetı választ ad 
a Bakonykúti község problémájára. Továbbá az ügyben felvette a kapcsolatot 
Vargha Tamás Képviselı Úrral, a Megyei Közgyőlés elnökével. Személyes találkozás 
és megbeszélés alkalmával ígéretet tett arra, hogy segít keresni a megoldás 
lehetıségét. Írásban megköszönte a DRV munkáját, egyben türelmüket kérte a 
döntés meghozataláig. 
 
Deák Dezsı Zoltán a község lakója  felvetette, hogy a tartályt vagy karban kell 
tartani, vagy ki kell cseréltetni tekintettel az ivóvíz minıségére. 
 
Marics József polgármester  elmondta, a probléma az, hogy a rendszer körkörösen 
nincs összekötve. A rendszert felújítás keretében össze kell kötni (Szabadság u. – 
Gagarin u.) annak érdekében, hogy a víz tudjon cirkulálni.  
Tájékoztatta továbbá a Képviselı-testületet, hogy ismét történt egy megbeszélés a 
Szent György Kórház fıigazgatójával az orvosi ügyelet kialakításával  kapcsolatban. 
Megszőnik az ügyelet az orvosok házában és a kórházban, az új sürgısségi részen 
lesz az ügyelet. Már vannak számítások, hogy ez a költségeket hogyan befolyásolná 
(változatlan költségek mellett + 1 orvos, valamint 2.400,-Ft órabér helyett 3.000,-Ft 
órabér.) Egységes ügyelet lenne, egységes informatikai és diagnosztikai rendszerrel, 
valamint központi diszpécser szolgálattal. Szakmai ellenérvet nem tudtak a 
rendszerrel szemben felhozni az orvosok sem. 
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Az adóbevételekkel kapcsolatban elmondta, hogy a felszólítások kiküldése 
eredményes volt. A kommunális adóból tervezett bevétel: 700.000,-Ft, eddig befolyt: 
kb. 600.000,-Ft. Az iparőzési adó és gépjármőadó bevételek nem nagyon érkeznek, 
akiknek elmaradása van felszólítást kaptak. Volt olyan, aki reagált a felszólításra és 
részletfizetés engedélyezését kérte. 10 e Ft feletti tartozás esetén intézkedni kell az 
adóhátralék APEH útján történı behajtásáról. 
A lıtér igénybevételével kapcsolatban tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy május 
hónapban nagy hanghatású tüzérségi lövészetre került sor, de erre a felkészülés 
meg volt, hiszen az éves tájékoztatásban ez szerepelt. Ennek ellenére a Miniszter Úr 
kabinetfınökéhez ment egy újabb lakossági tiltakozás. Kért lehetıséget arra, hogy 
elvigye a tiltakozó személyt a lövészetre és ott gyızıdjön meg, mert az még érthetı, 
ha a hanghatások zavarnak valakit, de az valótlan állítás, hogy a falu felett lınek át. 
Június hónapban nemzetközi gyakorlat lesz a Nulla ponton, de a csapatmozgások 
Bakonykútit is érinthetik, az idei évben jelentıs hanghatással járó gyakorlat nem lesz. 
A bolttal kapcsolatban elmondta, hogy a közüzemi díjak (gáz, villany) fizetésében 
elmaradás van. A számla kibocsátásától számított 5 napon belül kell fizetni, 30 nap 
késedelem esetén a bérleti szerzıdés felbontható.  
Felhatalmazást kért a Képviselı-testülettıl, hogy a fizetés nem teljesítése esetén 
felmondja a bérleti szerzıdést. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ı elmondta, hogy meglátása szerint a bérleti 
szerzıdést mindenképpen fel kell mondani. A nívótlanság miatt az üzlet nem méltó a 
községhez. 
 
Marics József polgármester  elmondta, ahhoz, hogy a szerzıdés felmondása 
jogilag rendben legyen 2011. december 31-el lehet felmondani 3 hónap felmondási 
idıvel, de a körülményekre való tekintettel rendkívüli felmondással meg lehet oldani. 
Elıször a fizetési felszólítás kiküldésre kerül, de meglátása szerint a tartozást 
kiegyenlíteni nem tudja. Javasolta ezt követıen a szerzıdés  felmondását.  
 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy volt egy ÁNTSZ ellenırzés az orvosi 
rendelıben. Nagy hiányosságok nem voltak.  Hőtıt kell vásárolni, mely pluszt 
költséget nem igényel a költségvetésbıl, mert fénymásolót nem kell vásárolni, így 
ennél az elıirányzatnál is marad pénz. Egy hőtı van, az jó lesz a veszélyes 
anyagoknak, így csak a gyógyszereknek kell egy hőtı. Javasolta a megvásárlását 
max. 40 e Ft értékben. 
 
A Képviselı-testület az ügyben 4 igen szavazattal – egyhangúlag -  ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
80/2011. (V. 25.) B. Önk. sz. határozata 



 7 

 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete egyetért az orvosi 
rendel ıhöz hőtıszekrény beszerzésével a 2011. évi költségvetése te rhére 40.- 
eFt értékben. 
 
A képvisel ı-testület felhatalmazza a polgármestert a h őtıszekrény 
beszerzésére. 

----------------------- 
 
Marics József polgármester  az önkormányzati törvény koncepciójával 
kapcsolatban elmondta, hogy a 2000 fı alatti települések ügyeit a járási hivatalok 
végzik a körjegyzıségek mintájára, azok helyett. Kb. 200 járás lesz, kérdés, hova 
kerülünk. A feladatok a település nagyságától differenciáltan lesznek meghatározva. 
Normatív támogatás helyett feladat finanszírozás lesz. Megjegyezte, hogy nincs az 
önkormányzati feladatok között az egészséges ivóvíz ellátás. 
 
Parajdi Cecília körjegyz ı elmondta, hogy korábbi ülésén már tudomásul vette a 
Képviselı-testület Moha Község Képviselı-testületének döntését, mely arról szólt, 
hogy felmondják az iskolafenntartói társulást és nem kívánnak a késıbbiekben a 
társulásban részt venni. 
Kérte, hogy járuljon hozzá a Képviselı-testület ahhoz, hogy a társulási megállapodás 
érintett pontjaiból, amelyekben Moha község is szerepel, kivezesse Mohát és ennek 
megfelelıen  módosulna  az iskolai  alapító okirat is. 
 
Marics József polgármester  javasolta az elıterjesztettek elfogadását. 
 
 
A Képviselı-testület az ügyben 4 igen szavazattal – egyhangúlag -  ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
81/2011. (V. 25.) B. Önk. sz. határozata 

 
az iskolai társulási megállapodás módosításáról   

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat képviselı-testülete megtárgyalta az „Általános 
Iskola közös fenntartásáról szóló Társulási Megállapodás módosítására” vonatkozó 
javaslatot, melyben foglaltakat elfogadva az alábbi döntést hozza: 
 

I. 
 

A Képviselı-testület „A helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. Tv. – Ötv. – 41 
. § és 43. §-ában foglaltak, valamint „A helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl” szóló 1997. évi CXXXV. Tv. – Ttv. – 4. §. (1) bek. b) pontjának 
rendelkezései szerint az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola közös fenntartására 
2003. július 31. napján kelt Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja, 
mely a Társulási Megállapodás III. számú módosítása: 
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1. A Társulási Megállapodás bevezetı részében 
a) a „Moha Községi Önkormányzata – 8042 Moha, Fı u. 26. sz., képviseli: 

Kovács Sándorné polgármester” – hatályát veszti, 
b) a „Marics Józsefné polgármester” megnevezés helyébe „ Marics József 

polgármester” kerül. 
2. A Társulási Megállapodás 2.1. pontjában a „Moha” településre utalás hatályát 

veszti. 
3. A Társulási Megállapodás 3.1. pontjában a „Moha Község Önkormányzatának 

nem kell általános iskolát alapítania.” szövegrész hatályát veszti. 
4. A Társulási Megállapodás 5.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ 5.3  Az intézmény tevékenységi körébe tartozik: 
2010. január 1-tıl érvényes szakfeladat rend 

Megnevezés Szakfeladat 
száma 

Iskolai intézményi étkeztetés 562913-1 
Általános épülettakarítás 812100-1 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

852000-1 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 

852011-1 

Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 
rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

„Sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló: az a gyermek, 
tanuló, aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján 

-   testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,  több 
fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés 
fejlıdésének  tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

-  a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének  
súlyos rendellenességével küzd.”  

             
 
 

852012-1 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 

„Sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló: az a gyermek, 
tanuló, aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján 

-   testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,  több 
fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés 
fejlıdésének  tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

852022-1 
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-  a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének  
súlyos rendellenességével küzd.”  

             

 
  
Általános iskola napközi otthoni nevelés 855911-1 
Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése 855912-1 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914-1 
Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelése 

855915-1 

Oktatási kiegészítı tevékenységek komplex támogatása 856000-1 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 856011-1 
Fejlesztı felkészítés 856013-1 
Pedagógiai szakmai szolgáltatások 856020-1 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204-1 
Munkahelyi étkeztetés 562917-1 

                                                                                                                                                     
5. A Társulási Megállapodás 5.4 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„: Az Iszkaszentgyörgyi Áltaslános Iskola önálló jogi személy, a 
feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: önállóan mőködı, helyi 
önkormányzati szerv, mely önálló bankszámlával nem rendelkezik.                                                                                             
Pénzügyi - gazdálkodásai feladatait Iszkaszentgyörgy – Bakonykúti Községek 
Körjegyzısége látja el, a gazdálkodás a 11736006-15362876 számú 
költségvetési elszámolási számlán bonyolódik.                                                                                             
Az intézmény ellátmánykezelı helyként mőködik, a dekádonkénti ellátmány 
legmagasabb összege: 100.000,- Ft.” 

 
 
6. A Társulási Megállapodás 5.5 pontjában a „ 217/1998(XII.30.)Korm rend 13.§ 

(6) bekezdése” helyébe  a” 292/2009. (XII.19.) Korm.rend. 9.§ (3) bekezdése” 
szövegrész lép. 

7. A Társulási Megállapodás 6.3.2, a 6.3.3., valamint a 6.4 pontjában a „Moha” 
településre utalás hatályát veszti. 

8. A Társulási Megállapodás 7.3. pontjában a „Moha Községi Önkormányzat 
Képviselı-testületét” szövegrész hatályát veszti. 

9. A Társulási Megállapodás 7.7. pontjában a „Moha Községi Önkormányzata” 
szövegrész hatályát veszti. 

10. A Társulási Megállapodás 13. pontja hatályát veszti és a következı 13. ponttal 
egészül ki: 

 
„13. A Társulási Megállapodás II. sz. módosítása a módosítást utolsóként 
jóváhagyó képviselı-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba. 
 

II. 
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A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a III. sz. módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 
 

A Képviselı-testület az alapító okirat módosításáról 4 igen szavazattal – 
egyhangúlag -  ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 

 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
82/2011. (V. 25.) B. Önk. sz. határozata 

 
az iskolai alapító okirat módosításáról 

 
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  
 
1./ 
     -2) pontja az alábbiak szerint módosul: 
                        „Az intézmény: 
                                -Székhelye, címe:         8043.Iszkaszentgyörgy,Kastély 
  
                                -Mőködési területe:     Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti            
                                                                      Községek közigazgatási 
                                                                      területe 
             Adószáma:                                                                16698536-1-07                                                                                                                          
             Törzsszáma:                                                              639602 
  KSH statisztikai számjele:                                      16698536-8520-322-07 
  OM azonosító:       030117” 
 
 
 
          
2./ 
    - 3) pontjában a „Moha” településre utalás hatályát veszti. 
 
 
3./ Az alapító okirat 7/a/ pontjában  
      - 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 az alábbiak szerint módosul: 
 
              
 
„„Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 
 nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)                          852012-1  
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„Sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértıi és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
-   testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,  több fogyatékosság 
együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a 
viselkedés fejlıdésének  tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
-  a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének  súlyos rendellenességével 
küzd.”  
             
 
„„Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 
 nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)                          852022-1  
 
„Sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértıi és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
-   testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,  több fogyatékosság 
együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a 
viselkedés fejlıdésének  tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
-  a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének  súlyos rendellenességével 
küzd.”            
 

 
 

 
 4./ Az alapító okirat 13/ pontjában   a „Moha” településre utalás hatályát veszti. 
 
 II. 
 

A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 

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

 
Parajdi Cecília körjegyz ı elmondta, hogy a Körjegyzıség létszámát 1 fıvel 
csökkenteni kell, mivel a körjegyzıi pályázat kiírását követıen az aljegyzıi állás 
megüresedett. Az aljegyzıi státuszt javasolta megszüntetni, mert úgy gondolja, hogy 
a feladatok ellátása megoldott. Megjegyezte, hogy 1 fı pénzügyes alkalmazására 
lesz majd szükség, de ıt is csak részmunkaidıben foglalkoztatná a körjegyzıség. 
 
Marics József polgármester  javasolta az elıterjesztettek elfogadását. 
 
A Képviselı-testület az ügyben 4 igen szavazattal – egyhangúlag -  ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
83/2011. (V. 25.) B. Önk. sz. határozata 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért az Iszkaszentgyörgy-
Bakonykúti Községek Körjegyzısége 2011. május 1. napi hatállyal történı 1 fıs 
létszám csökkentésével , a Körjegyzıség összlétszámának 11 fıben történı 
meghatározásával. 
 
A képviselı-testület felkéri a körjegyzıt, hogy a létszám csökkentést a körjegyzıségi 
társulási megállapodás, alapító okirat és költségvetési rendelet módosítása  
elıkészítésében szerepeltesse. 
 
Felelıs: körjegyzı 
Határidı: 2011. július 31. 
 
 
 
Marics József polgármester   a Bakonykútiért Közalapítvány ügyében felhívta a 
figyelmet, hogy a bíróságra június 3-ig be kell érkezni a szabályos lemondó 
nyilatkozatoknak, mert amennyiben ez nem történik meg, a képviselıi mandátum 
meg fog szőnni. 
Mivel több napirend nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt, majd az ülést 
bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Marics József                             Parajdi Cecília 
polgármester             körjegyzı  
 
 


