
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 Készült Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 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. Vegyes ügyek
2. 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 ismerteti a teszéri iskola kérelmét, mely szerint a tavaszi kiránduláshoz kérik az
önkormányzat  támogatását.  Javasolja,  hogy az  idei  évben minden általános iskolás  kirándulását
támogassa a testület. A képviselők ezzel egyetértenek, 3.000,-Ft/fő támogatást javasolnak.

A levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslatot.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

70/2015.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
 Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamásin  állandó
lakcímmel  rendelkező  általános  iskolás  gyermekek  tanulmányi  kirándulását  3.000,-Ft/fő
összeggel támogatja.
 A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket intézményeket erről értesítse, és a
támogatás kifizetéséről gondoskodjon.

 A polgármester ismerteti Tóth András kérelmét a turista ház bérletére vonatkozóan. Javasolja a
bérbe adást.

Más javaslat nem volt, így szavazásra tette fel a kérelmet.

A testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

71/2015.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonytamási, Jókai u. 2. szám alatti 
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ingatlan bérlőjéül Tóth András Bakonytamási lakost jelöli ki. A bérleti díj: 17.500,-Ft, mely 
a rezsiköltségeket nem tartalmazza. A bérlet ideje: 2015. április 7-től 2015. június 30-ig tart. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést ezen feltételekkel 
megkösse.

 A  polgármester  ismerteti  a  vadásztársaság  kérelmét  a  Hathalom  mögötti  részen  vezető
önkormányzati földút egy részének bekerítésére vonatkozóan vadkármegelőzés céljából. AZ érintett
földtulajdonosok kulcsot kapnak a lakatokhoz, illetőleg egy az önkormányzatnál is lesz.

Érdemi hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslatot.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

72/2015.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
 Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Heiter  vadásztársaság
útlezárásra vonatkozó kérelmének azzal a feltétellel, hogy az érintett gazdák közlekedését
kulcs átadásával, valamint az önkormányzatnál történő leadásával biztosítja, helyt ad, az út
vadkármegelőzési céllal történő lezárásához hozzájárul.

 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  közeljövőben  pályázati  lehetőség  nyílik
tanyagondnoki gépjármű vásárlására. Amint a feltételek ismertek lesznek, ismerteti a képviselőkkel.
A temető ellenőrzése megtörtént, a parcellákat is jelző temetőtérkpet ki kell függeszteni a temetőben
a  nyitva  tartással  és  temetőszabályzattal  együtt,  valamint  a  hulladéktárolót  körbe  kell  keríteni.
Ezeket  a  közeljövőben  elvégzik.  Elmondja  továbbá,  hogy  a  volt  iskola  villanyhálózatának
felújítására  kért  ajánlatot,  de  félmillió  forint  lenne,  így  ezt  most  nem tudják  ekkora  összegért
vállalni,  kérte  a  vállalkozót,  dolgozza  át  az  ajánlatát.  Az  iskolakertet  elkezdték  rendezni,  de
javasolja, hogy fával ültessék be. Körülbelül 50 db fa férne el.

 Forsthoffer Zoltán képviselő elmondja, 3x3 vagy 4x4 méteres hálóban lehetne ültetni a fákat.

 A testület a fatelepítéssel egyetért, így a a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatot. 

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

73/2015.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
 Bakonytamási  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete felhatalmazza a  polgármestert,
hogy az iskolakert beültetéséhez szükséges mennyiségű facsemetét megrendelje.

 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  közmunka  programban  jelenleg  3  főt
foglalkoztatnak, április elsejével pedig még egy fő áll munkába. Valószínűleg a későbbiekben még
lehet igényelni nagyobb létszámot. A kultúrház kert széleit megásatta a munkásokkal, a többi része
rotáció kapával lesz megmunkálva és a későbbiekben elültetve.

 A polgármester  bejelenti,  hogy  2015.  április  negyedikével  nyugdíjba  vonul.  A későbbiekben
tiszteletdíjas polgármesterként kívánja ellátni feladatát. Ehhez szükség van az SZMSZ módosítására
is.

 A testület a bejelentést tudomásul veszi, az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatot a leveteő
elnök felteszi szavazásra.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét:
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6/2015.(IV.3.) önkormányzati rendelet – Bakonytamási
 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és

működési  szabályzatáról  szóló  7/2013.(V.10.)  önkormányzati  rendelet  módosítására
vonatkozó  javaslatot  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a  jegyzőkönyv  mellékletét
képezi.

 Az alpolgármester kéri, hogy a polgármester illetményét a jogszabályok szerinti összegben rögzítse
a testület. A polgármester a szavazásban nem kíván részt venni.

A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

74/2015.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzati Képviselő-testülete Németh Károly polgármester 

tiszteletdíját 2015. április 5-től kezdődően bruttó 194.450,-Ft-ban, költségtérítését 29.168,-
Ft-ban határozza meg.
 A testület felkéri az aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 Az aljegyző elmondja,  hogy a  Bakonytamási Önkormányzat  adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyában tett előterjesztést a költségvetéssel együtt
mindenki megkapta. Kéri, hogy annak elfogadásáról hozzon a testület határozatot.

 Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel az előterjesztés elfogadását.
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

75/2015.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
A Bakonytamási Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja. 

 

MEGNEVEZÉS

 

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség összegei

2016. 2017. 2018. 
ÖSSZESEN

6=(3+4+5)

1 2 3 4 5 6

Helyi adók 01       6.000 6.000

6.000

 
18.000

Osztalék, koncessziós díjak 02     

Díjak, pótlékok, bírságok 03     

Tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel

04     
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Részvények, részesedések értékesítése 05     

Vállalatértékesítésből, privatizációból 
származó bevételek

06     

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07     

Saját bevételek (01+… .+07) 08 6.000 6.000 6.000 18.000

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a 09 3.000 3.000 3.000 9.000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi 
fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10     

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11     

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása

12     

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13     

Adott váltó 14     

Pénzügyi lízing 15     

Halasztott fizetés 16     

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség

17     

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 
(19+…..+25)

18     

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19     

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása

20     

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21     

Adott váltó 22     

Pénzügyi lízing 23     

Halasztott fizetés 24     

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség

25     

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26     

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (09-26)

27 3.000 3.000 3.000 9.000
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Több hozzászólás nem volt, így a polgármester 1635-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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