
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 Készült Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-án 16 órakor megtartott 
rendkívüliüléséről.

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 pontot, melyek a következő:

1. Pályázatok benyújtása

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 elmondja, hogy A Társulás orvosi ügyeletes gépkocsira szeretne pályázni, ehhez

minden önkormányzattól támogat határozat szükséges. Kéri a testületet, hogy a határozatot hozza
meg.
A testület  5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

78/2015.(IV.30.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa azon döntését, hogy az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint pályázatot nyújt be melyben a 
következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani:
- Terepjáró személygépjármű beszerzése a társulás működési területén lévő egyéb közösségi 
célú szolgáltatások ellátására
- Megvalósítás helye: 8500 Pápa, Anna tér 11., 2885 hrsz.
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjából előnyös 
és szükséges.

A polgármester elmondja, hogy ugyanezen pályázat keretében a tanyagondnoki gépkocsi is 
lecserélhető. A pénzügyi feltételek adottak, így javasolja, hogy az önkormányzat adja be a 
pályázatot.
 Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel  a javaslatot.
A testület  5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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79/2015.(IV.30.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint pályázatot nyújt be melyben a következő 
fejlesztéseket kívánja megvalósítani:
- kisbusz beszerzése a tanyagondnoki szolgáltatás ellátására
- Megvalósítás helye: 8555 Bakonytamási Széchenyi u. 1.  hrsz.
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjából előnyös 
és szükséges.

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester 1615-kor az ülést bezárta

Kmf.

   Németh Károly Takács Imre 
   polgármester jegyző

Jegyzőkönyv tartalmáért felel:

                     Leitner Pál
                    aljegyző
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