
Bakon}lanási ÖnkoünÁn}zat Képviselő,tesiülete

JE GY ZO KONYV
Késztjlt Bakonytamási Önkomán}zat Képviselő-testiilete 2019. május 16-án 16 órakor megtaltott

ülé5éről.
Jelen vannak:
Némeü Káoly polgármester
Fejes Akos alpolgármester
Forsüof f er Zoltán képviselő
ü. Orbán Sándor képviselő

ácsi Attiláné köztisztviselő
ász csabiáné köztisztviselő

A jelenléti ív a]apján a polgármester megállapítja, hogy az il]és határozatképes, így azt megnyitja,
Ismelteti a napirendi pontokat, melyek a következők:

1. 2018. évi költségvetés módosítása
2. 2018. évi költségvetési beszámoló
3. vegyes úgyek
- gyemehtapi pío$amok
- falunapi pro8ramok
- HVB tag választása
- Iendőrségi besziámoló
- gyelmekvédelmi, gyelmekjóléti és családsegítő szolgálatok beszámolója
- ingatlanvásálás
- megállapodás jóváhagyása
4. szociális ügyek

KéIí, hogy akinek a napirenddel kapcsolatos javaslata van, az tegye meg. A testiilet a napüendet
egyhóngúlag elfogadta.

1. naPirendi pont

A polgármester elmondja, hogy a 2018. évi költségvetés módosításifua vonatkozó előteljesztést
mindenki megkapta. Kéri, hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg.
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a zfusziámadás elfogadását.

A te§ület 4 fő igen szavazatta], eueDszavazat és taltózkodás nélktil egyhalgúlag megalkotta
következő rendeletét:

2/2019. (v.17.) önkormánvzati íendelet
Bakonytamási Község önkormányzatának Képüselő-testtilete a 2018, éü költségvetési
rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és elfogadta. A lendelet a
jeg}zőkönyv melléldetét képez,i. A testület felkéd a jegyzőt, hogy a kihildetésről
gondoskodjon.

2. napirendi pont

A polgármester ellnondja, hogy a 2018. éü zárszámadásra vonatkozó előterjesztést mindenki
megkapta. Kéri, hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg.
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a zárszámadás elfogadását.

anácskozási iossal:
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Bakon},tamási Önkonn ínrzat Képüsel6-testüete

A tesület 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és taltózkodás nélkíil egyhangúlag megalkotta
következő rendeletét:

3/2019. íV.31.) önkormánvzati rendelet
Bakonytamási Község önkormányzatának Képviselő-testüete a 2018. évi költségvetési
zárszámadásfua vonatkozó javaslatot megtiárgyalta és elfogadta. A rendelet a jel zőkönw
mellék]etét képezi. A tesület felkéri ajeg}zót, hogy a kihirdetésről gondoskodjon,

3. napirendi pont

A gyermeknap megrendezésével kapcsolatosan javasolja a polgármester, hogy a testület biztosítsa
az anyagi feltételeket, A testület ezzel egyetát, A levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslatot.

A tesület 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúIag meghozta

következő határozatát:

Bakon},tamási Község Önkormán}zai Képviselő-testiilete a közsé8i gyermeknap
megrendezésére költségvetéséből 300.000,-Ft összeget biztosít,
FeIeIős: polgármester
Haüáridő: 2019.05.25.

A polgfumester tájékoztatja a tesrületet, hogy június l-én délután tartják a hábonís hősökről való
megem]ékezé§! ahová várják a testiileti tagokat is. Továbbá elmondja, hogy a falunapi műsor is
majdnem teljesen össze áIIt, kéri, hogy a testiilet biztosítsa az anyagi feltételeket.
A testiilet 4 fő igen szavazanal, ellenszavazat és tartózkodás nélkiil egyhangűag meghozta
köve&ező határozatát:

Bakonytamási Község Önkormán}zat Képviselő-te§ttilete a falunap megrendezésének
költségete 1.500.000,-Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az átutalásról
gondoskodjon
Felelős; polgármester
Hatlfuidő: 2019.07.30.

A polgármester elmondja, hogy az útépítés kezdése húzódik, a szerződés még nincs aláírva, a
vállalkozó nem küldte meg. Az iskola felújításná a gázszerelést megkezdték, konvektorok fenn
vannak, cserép és faanyag itt van, Iemez kell még a tetőhöz. Az anyag nagy Észe megvan.
Fiatalok azza] keresték meg, hogy szeretnének erőemelót termet kialakítani, Véleménye szerint
csak fekve nyomó teremről lehet szó, a volt iskola épületében egyik hellséget megkaphatrrák, a
másik lehetne az énekkaré. A testület ezzel egyetért. Elmondja továbbá, hogy a településről szóló
könyv a szöveg DyomdábEn van, 500-550 oldal lesz a szöveg, 150 oldal a kép, kb. 1,5MFt lesz a
kiadása szeretnék újla iDűtani a futba]lcsapatot. A testiilet szerint csak akkol lehet rúla szó, ha
va]óban komolyan gondolják és megvan a szükséges létszám, mivel jelentős anyagi vonzattal jár
már az előkészület is.
A polgifumester felveti, hogy eset]eg egy falukiránduliást meg lehetne hfudetni. A testiilet a

javaslatot támogaüa, ha igény lesz rá, biztosítja a feltételeit.

Leimel Piál aljegyző ismeíeti Forsüoffel zoltán földvásárlási ajiánlatát. A területet korábban már
meghirdenék eladásra, de akkor nem jelen&ezett rá senki.
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Bakon},tamási Önkoímányzat Képüselő-testűlete

A tesület az ajántatot elfogadja, így a tevezető elnök szavazásla tette íeI a kérelmet. Forsthoffer
zoltán bejelenti, személyes érintettsége révén nem vesz fészt a döntéshozatalnban.

A testiilet 3 fő igeD szavazattal, ellenszavazat és nnózkodás nélkül egyhangúlag meghozta

következő határozatát:

BakoD}tamási Község Önkormán}zatának Képviselő-testiilete Fo§üoffel zoltán atal a

0149/10 hel}Tajzi számú ingat]anla tett vételi ajánlatát elfogadja, és felhatalmazza a
polgármestert, hoBy a szerződét az önkormányzat nevében aliáírja.

Felelős: polgármester
Haíáridő: 2019.09.30.

Az aljeglző javasolja, hogy a testtilet a váasztási bizoftságba tagkéDt vegye fel Némeü Jolián
bakonltamási lakost. A testíilet a javaslattal egyetért. A levezető elnök szavazásra teszi fel a
javaslatot.
A testiilet 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozza következő határozatát:

Bakon],tamási önkormán}zat Képüselő-tesűIete a helyi választási bizottság póttaáává
váasztotta Némeü Jolán bakon}tamási lakost. Felkói a képviselő-testiilet a polgármestert,
hogy nevezettet enől értesítse és az eskút tőle vegye ki.
Felelős: polgármester Határidő: 2019. 05. 20.

A polgármestel ismened közbiztonsági beszámolóról szóló előteljesztést. A polgármester kéri,
hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg.
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a besziámoló elfogadását.

A testiilet 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és ta]tózkodás nélkiil egyhangúIag meghozta
következő határozatát:

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-tesülete a közbiztonságról szól beszámolót
a rendőrség 2018. éü tevékenység&ől megtlírgyatta és elfogadta. A beszámoló a
jeg}zókön}T, mellékletét képezi.

Hatáddő: azonnal
Felelős: polgármester

A polgármester ismeíeti a köIzeti megbízott változásról szóló átesítést. A rendőrség a testiilet
véleményét kéri. Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a beszámoló
elfogadását.
A testület 3 fő igen szavazanal, ellenszavazat és tartózkodás nélkiil egyhangúIag meghozta
köve&ező határozatát:

14l2019.íV.16.) számú határozat -
Bakonytamási Község Képviselő-tesülete az eddigi körzeü megbízott

egyben azmunMjával elégedett volt, köszöDetét fejezi ki Hegyi Roland rendőr ftöIm-nek,
áüelyezését és az új körzeti megbízott kijelölé§ét hrdomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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BakonFamási Önkormányzat Képuselő-testülete

A polgármester ismelteti a gyermekjóléti é§ gyemekvédelmi feladatok 2018. éü ádogó értékelését
Í)szrevéte'l,hozzászó'|ás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tene fel a beszámoló elíogadását.

A te§tiilet 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és taltózkodás nélkiil egyhangúlag meghozta
következó hatáJozatát:

Bakonytarnási Község Önkormián}zat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok átíogó értékelését megtárgyalta és elfogadta. A beszámoló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hatáidő: azonna] Felelős: Polgámester

A polgármester ismeíeti a gyermekjóIéti szolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló besaámolót
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásla tette fel a beszámoló elfogadását.

A testület 4 fő igen szavMattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkiil egyhangúlag meghozta
következő határozatát:

Bakon},tamási Község önkormiánlzat Képviselő-testíjlete a gyermekjóléti szolgiálat 2018.
évi múködéséről szóló beszámolót megtárgyalla és elfogadta. A beszámoló a jeg}zőkön}.r'
mellékletét képezi.

HatáTidő: azonnal Felelős: polgármester

A polgármester ismeneti a családsegítő szolgáat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót
Észrevétel, hozzászóIás nem volt, így a levezető elnök szavazásía Erte fel a beszámoló elfogadását.

A testíilet 4 fő igen szavazatta], ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta
köve&ező határozatát:

Bakonytamási Község önkormánlzat Képüselő-testüIete a családsegítő szolgálat 2018. éVi

múködéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. A beszámoló a jegyzőköny/

mellékletét képezi.
Hatfuidő: azonnal Felelős: polgfumester

A polgármester kéri a testiiletet, hogy a sokorópátkai bölcsőd&e vonatkozó sziándéknyilatkozat
alárását hatrozattal is erősyse meg.
Hozzá§zólás nem volt, így a levezető elnök szavazá§ra tette fel a atározat meghozatalát

A testiilet 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta
köveüező határozatát:

Bakonyamási Község önkomán}zat Képüselő-tesülete az Önkormán5zat nevében a
sokorópátkai civil szervezettekkel kötött megállapodást támogatja, jóváhagyja. A testiilet

felkéri a polgármesrcn, hogy enől az érinteneket énesít§e.

Hatáidő: 2019.05.31.
Felelős: polgármester

2019 0516, 4/5, oldal



Bakonytamási ÖDkormányzat Képüs€lő-testiilete

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester 17Ú-kor szociális ügyek tárgyalása miatt záft iitést
rendelt el.

Kmf,

Jeg}zőkönyr' ta[talmáért f elel:

2019.05,16, s/s. oldal
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