
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 Készült Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-án 16 órakor megtartott
üléséről.

Jelen vannak:

Németh Károly polgármester
Fejes Ákos alpolgármester
Forsthoffer Zoltán képviselő
Lakatos Zoltán képviselő
dr. Orbán Sándor képviselő

Tanácskozási joggal:

Leitner Pál aljegyző
Bácsi Attiláné köztisztviselő
Ihász Csabáné köztisztviselő

A jelenléti ív alapján a polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a következők:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
2. 2015. évi költségvetés elfogadása
3. A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet
4. 2014. évi költségvetés módosítása
5. Vegyes ügyek
6. Szociális ügyek

Kéri, hogy akinek a napirenddel kapcsolatos javaslata van, az tegye meg. Javaslat nem volt, így a
levezető  elnök szavazásra  tette  fel  a  napirend elfogadását.  A testület  a  napirendet  egyhangúlag
elfogadta.

1. napirendi pont

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a belterületi földekre kiírt licitláson az önkormányzat
eredményesen vett részt, az ajánlott áron a területek tulajdonjogát megszerezheti.  Az adás-vételi
szerződést előkészítik és alá lehet írni.

Elmondja továbbá, hogy a közút melletti parkoló ügyében beszélt az illetékessel, kijön és megnéz
a területet, valószínűleg nem lesz akadálya a parkolóhelyek kialakításának.

A raktár elbontásával kapcsolatosan tájékoztatja a testületet, hogy a betonkeverőt és a pótkocsit
sikerült  értékesíteni.  A  kultúrház  kertjének  visszavételével  kapcsolatos  értesítést  kiküldték,  a
területen eddig nem történt semmi. Amennyiben ez így marad, a későbbiekben felszólítják az eddigi
bérlőt, hogy a tulajdonát képező anyagokat szállítsa el a területről.

A testület a tájékoztatást tudomásul veszi.

2. napirendi pont

A polgármester  elmondja,  hogy a költségvetés  tervezetét  az elmúlt  héten mindenki  átnézhette.
Kéri, ha van módosító javaslat, azt tegyék meg.

Hozzászólás, javaslat nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel az önkormányzat 2015.
évi költségvetésének elfogadását.

A testület 5 fő igen szavazattal megalkotta következő rendeletét:
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2/2015.(III.1.) önkormányzati rendelet – Bakonytamási
 Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2015.  évi
költségvetésére vonatkozó előterjesztés megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

3. napirendi pont

Az aljegyző elmondja, hogy a szociális ellátásokról szóló rendeletet mindenki megkapta. Az új
szabályozásnak, valamint az önkormányzat lehetőségeinek figyelembe vételével készült.

A polgármester kéri, akinek javaslata van, az tegye meg. Hozzászólás nem volt, így szavazásra
tette fel a tervezetet.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét:

3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet – Bakonytamási
 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásokról és az
egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet tervezetét megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. napirendi pont

A  polgármester  elmondja,  hogy  a  2014.  évi  költségvetés  módosításának  tervezetét  írásban
mindenki megkapta. Kéri, ha van módosító javaslat, azt tegyék meg.

Hozzászólás, javaslat nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel az önkormányzat 2014.
évi költségvetése módosításának elfogadását.

A testület 5 fő igen szavazattal megalkotta következő rendeletét:

4/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet – Bakonytamási
 Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2014.  évi
költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztés megtárgyalta és elfogadta. A rendelet
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. napirendi pont

Németh Károly polgármester javasolja, hogy a civil szervezetek támogatásáról a beérkező kérések
ismeretében döntsön a testület. A testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a
javaslatot.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

56/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról
szóló pályázati kiírását, illetőleg a támogatott tevékenységekről való döntését elhalasztja a
civil szervezetek igényeinek beérkezését követő képviselő-testületi ülésére.
 A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket erről értesítse.

A polgármester elmondja, hogy a rendezvénytervet is csak a beérkezett műsor és programtervek és
időpont  egyeztetések  után  tudja  összeállítani.  Tájékoztatja  továbbá  a  testületet  arról,  hogy  a
Hathalomra  tervezett  emlékmű  Jókai  első  látogatásának  emlékére  az  idén  megvalósítható.
Bemutatja a vázlatos rajzot az elképzelésről. A testület a tervvel egyetért. A polgármester elmondja,
ha sikerül, saját dolgozókkal megoldható lesz a munkálatok elvégzése.

 Ismerteti a testülettel a járási hivatal ügysegédjének Bakonytamásiban történő ügyfélfogadásáról
szóló megállapodás tervezetet. Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel annak elfogadását.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
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57/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
 Bakonytamási  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  települési  ügysegédi  feladatok
ellátására  vonatkozóan  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatallal  kötendő  megállapodás-
tervezetben foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megállapodás  aláírására,  valamint

annak  az  ügyfélfogadás  időpontja,  időtartama  vonatkozásában  jövőben  esedékessé  váló
szükség szerinti módosításainak aláírására.
A Képviselő-testület  utasítja  a  Polgármestert,  hogy  az  ügysegédi  feladatok  ellátására

vonatkozóan  aláírt  megállapodás  esetleges  módosításáról  a  soron  következő  ülésén
tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

A  polgármester  ismerteti  Bácsi  Zoltán  kettőskereszt  állításának  engedélyezésére  vonatkozó
kérelmét. Érdemi hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a kérelmet.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

58/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási  Község Önkormányzati  Képviselő-testülete hozzájárul  ahhoz, hogy Bácsi

Zoltán a trianoni békekötés évfordulójával kapcsolatban a IV. Béla parkban kettős keresztet
állíttasson. 
 A testület felkéri a polgármestert, hogy nevezettet erről értesítse, valamint a parkon belüli

pontos felállítási helyet egyeztesse.

A polgármester  ismerteti  Esztergályos  Ferenc  és  Forsthoffer  Zoltán  hóeltakarításra  vonatkozó
ajánlatát.  Esztergályos  Ferenc  8.000,-Ft+ÁFA,  míg  Forsthoffer  Zoltán  4.000,-Ft+ÁFA összegért
vállalja  szükség esetén  a  hóeltakarítást,  mindketten  úgy tolnák a  havat  a  traktor  elejére  szerelt
tolólappal.

Forsthoffer Zoltán képviselő érintettsége miatta a döntéshozatalban nem vesz részt. A testület az
olcsóbb árajánlatot javasolja elfogadni. A polgármester kéri, hogy a testület hozzon határozatot.

A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

59/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzati Képviselő-testülete a község belterületi közútjain 

történő hóeltakarítási munkálatok elvégzésére Forsthoffer Zoltán ajánlatát fogadja el 
tekintettel arra, hogy az ajánlott ár (4.000,-Ft+ÁFA/óra) fele az Esztergályos Ferenc által 
ajánlottnak (8.000,-Ft+ÁFA/óra).
 A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket erről értesítse.

 A polgármester ismerteti az óvoda elszámolásával kapcsolatos javaslatot. Szerinte a megoldás az
lenne,  ha  március  1-től  szeptemberig  az  önkormányzat  fizetné  a  költségeket,  az  utána  lévő
időszakra pedig utólagos elszámolás vonatkozna.

A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazásra teszi fel.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

60/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Bakonytamásiban  működő

tagóvoda rezsiköltségét 2015. március 1-től szeptember 1-ig teljes egészében kifizeti, az ezt
követő,  2016.  március  1-ig  tartó  időszakra  pedig  utólagos  elszámolás  alapján  fizet
Sokorópátka Önkormányzatának.
 A testület felkéri a polgármestert, hogy Sokorópátka polgármesterét erről értesítse.
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 Az aljegyző elmondja, hogy a szociális étkeztetésről szóló rendeletet mindenki megkapta. 

A polgármester kéri, akinek javaslata van, az tegye meg. Hozzászólás nem volt, így szavazásra
tette fel a tervezetet.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét:

5/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet – Bakonytamási
 Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális  étkeztetés  térítési

díjáról  szóló  rendelet  tervezetét  megtárgyalta  és  elfogadta.  A rendelet  a  jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

 Az  aljegyző  ismerteti  a  polgármester  illetményének  emelésére  vonatkozó  előterjesztést.  A
polgármester a döntéshozatalban nem vesz részt.

Hozzászólás nem volt, így az alpolgármester szavazásra tette fel a javaslat elfogadását.

A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

61/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzati Képviselő-testülete Németh Károly polgármester 

illetményét 2015. január 1-től kezdődően bruttó 388.900,-Ft-ban, költségtérítését 58.335,-Ft-
ban határozza meg.
 A testület felkéri az aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester 1650-kor szociális ügyek tárgyalása miatt zárt ülést
rendelt el.

Kmf.

   Németh Károly Takács Imre 
   polgármester jegyző

Jegyzőkönyv tartalmáért felel:

                     Leitner Pál
                    aljegyző
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