
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 Készült Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 5-én 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. 2014. évi zárszámadás
2. Vegyes ügyek
3. 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  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  mindenki  megkapta.  Kéri,  hogy  akinek
hozzászólása van, az tegye meg.

Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a zárszámadás elfogadását.

 A testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  megalkotta
következő rendeletét:

7/2015. (V.15.)  önkormányzati rendelet 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2014.  évi  költségvetési
zárszámadására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon.

2. napirendi pont

Az  aljegyző  elmondja,  hogy  a  jogszabályi  előírások  alapján  az  elmúlt  ülésen  megállapított
polgármesteri tiszteletdíjat felül kell vizsgálni és a vonatkozó előírások alapján megállapítani.
 A polgármester bejelenti érintettségét, így a szavazásban nem vesz részt. Az alpolgármester kéri a
testületet a határozat meghozatalára.

A  testület  4  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta
következő határozatát:
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80/2015.(V.05.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
 Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  polgármester  tiszteletdíjáról  szóló
74/2015.(II.26.)  számú  határozatát  visszavonja,  egyben  a  polgármester  tiszteletdíját
149.580,- Ft-ban, költségtérítését 22.437,-Ft-ban határozza meg.
 A testület felkéri az aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Az aljegyző ismerteti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi átfogó értékelését
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.

A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta
következő határozatát:

81/2015.(V.05.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi  feladatok  átfogó  értékelését  megtárgyalta  és  elfogadta.  A beszámoló  a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A polgármester ismerteti a gyermekjóléti szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.

A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta
következő határozatát:

82/2015.(V.05.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgálat 2014. 
évi működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.

A polgármester ismerteti a családsegítő szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.

A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta
következő határozatát:

83/2015.(V.05.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítő szolgálat 2014. évi
működéséről  szóló  beszámolót  megtárgyalta  és  elfogadta.  A beszámoló  a  jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

A  polgármester  ismerteti  a  közbiztonságról  szóló  beszámolót  a  rendőrség  2014.  évi
tevékenységéről.
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.
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A testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta
következő határozatát:

84/2015.(V.05.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbiztonságról szól beszámolót
a  rendőrség  2014.  évi  tevékenységéről  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  beszámoló  a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a virágos Magyarországért versenyt ismét kiírták, de
a z elsődleges szempontok alapján a község az idei évben eredményesen ebben nem tud részt venni.
 Tájékoztatja  továbbá testületet,  hogy színházi  előadás  lesz  május  16-án,  este  7  órakor,  az  SK
Társulat  fog  fellépni  a  Művelődési  házban.  A lakosság  részére  ingyenes  lesz,  amennyiben  az
önkormányzat 30  eFt-tal támogatja a fellépést. 
 A testület a támogatással egyetért, így a polgármester szavazásra tette fel a javaslatot.

A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta
következő határozatát:

85/2015.(V.05.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  2015.  május  16-án  megtartásra
kerülő kulturális előadást 30.000,-Ft összeggel támogatja. A testület felkéri a polgármestert,
hogy a kifizetésről gondoskodjon.

 A polgármester elmondja, hogy lassan véget ér a tanév, így a jó tanuló versenyen való részvételre
fel kell híni a diákokat. A testület javasolja, hogy a a bizonyítvány bemutatásával lehessen erre a
versenyre benevezni, így kerüljön kifüggesztésre a felhívás.
 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a parkban az út és a leendő kettős kereszt területe,
helye, területe elkészült. A hathalmi emlékmű szerkezetkész állapotban van, a vakolás, színezés és a
táblák vannak hátra. A gyümölcsösben minden fa megéledt, a közmunkások által elvetett krumpli
szépen kel. Javasolja a későbbekben egy kapálógép vételét meggondolni.

 A továbbiakban a polgármester  megkérdezi,  hogy a gazdasági  programmal  kapcsolatban van-e
észrevétel. Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a program elfogadását.

A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta
következő határozatát:

86/2015.(V.05.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2015-2019.
közötti gazdasági programját elfogadta. A program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  Bors  István-féle  házat  felajánlották  az
önkormányzatnak, azonban meg kell még érdeklődni, mennyi teher van az ingatlanon, és egyáltalán
mibe kerülne az elbontása, így erre később visszatérnek.
 Elmondja  továbbá,  hogy  az  önkormányzati  rendeletben  nem  egyértelmű  a  szabályozás  az
urnafülkék díjára, így javasolja annak módosítását, hogy egyértelmű legyen: 25 E Ft/urna  díj. A
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testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a rendelet módosítását.

 A testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  megalkotta
következő rendeletét:

8/2015. (V.15.) önkormányzati rendelet 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szóló  7/2014.  (V.15.)
önkormányzati  rendelete  módosítására vonatkozó javaslatot  megtárgyalta  és  elfogadta.  A
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a kihirdetésről
gondoskodjon.

A polgármester elmondja,  hogy a Társulási  Tanács által  jóváhagyott  intézményi  térítési  díjról a
Társulási Megállapodás szerint Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete alkot rendeletet.
A  rendelet  megalkotása  előtt  szükséges  a  társulásban  résztvevő  önkormányzatok  képviselő-
testületeinek  (amennyiben  átruházott  hatáskörben  van  eljárási  jogköre,  a  polgármesternek)  a
véleményét  kikérni  az  intézményi  térítési  díj  megállapítása  kapcsán.  Az  ismertetett  jogszabályi
kötelezettség alapján kéri, hogy a testület a megküldött előterjesztés szerinti határozatot fogadja el.

A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta
következő határozatát:

87/2015.(V.05.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6/2015. (III.  31.) határozatával
jóváhagyott  intézményi  térítési  díj  önkormányzati  rendeletben  történő  megállapításával
egyetért.

 A polgármester elmondja, hogy a civil szervezetek egyeztető fórumán, ahol a képviselők is rést
vettek,  a  szervezetek  által  benyújtott  pályázatokat  értékelték,  illetőleg  a  tervezett  programokat
összehangolták. Kéri a testületet, hogy az egyeztetésen született döntést foglaljahatározatba.

 A testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta
következő határozatát:

88/2015.(V.05.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete civil szervezetek támogatását
az alábbiak szerint állapítja meg:

• Napsugaras Ősz Nyugdíjas Klub részére a májusfa állítás, döntés, rétessütő verseny,
vetélkedő szervezése, Mikulás ünnepség, adventi koszorú állítása célokra 220.000,-
Ft;

• A Vöröskereszt helyi szervezete részére véradónap megtartása, gyermeknap, véradás
szervezése, falunapi szereplés célokra 150.000,-Ft;

• A Faluvédő  Egyesület  részére  a  Virágos  faluért  mozgalom  díjainak  beszerzése,
családi nap megrendezése, karácsonyfa állítása, kiállítás felújítása célokra 220.000,-
Ft

hozzájárulást  biztosít.  A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  támogatási
szerződéseket aláírja és a támogatási összegeket kifizesse.
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Több hozzászólás nem volt, így a polgármester 1645-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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