
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 Készült Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 9-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. Határozat hozatala közművelődési pályázathoz
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 a „Közművelőséi érdekeltségnövelő támogatás”-ra kiírt pályázathoz
szükség van az önerő biztosításáról szóló határozatra. Kéri a testületet, hogy hozza meg a határozatot.

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

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

92/2015.(VII.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  emberi  erőforrások
miniszterének a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben meghirdetett
„Közművelőséi érdekeltségnövelő támogatás”-ra kiírt pályázatán részt vesz. 
 A pályázat keretében benyújtott 3.003.000,-Ft teljes fejlesztési költséghez 300.000,-Ft saját erőt
biztosít. 

2. napirendi pont

 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a falugondnoki pályázaton támogatást kaptak új gépjármű
beszerzésére, azonban az elhúzódott pályázatkihirdetés miatt a szállítók nem tudják vállalni a határidőt
és a megpályázott típusok beszerzését. 
 Az aljegyző elmondja, hogy várható a módosítás, mely szerint a pályázatban szereplő gépkocsitól el
lehet térni a kategórián belül, de még nem született meg a döntés.
 A polgármester szerint nem tehetnek mást, mint a kínálkozó lehetőségek közül a legjobbat választják.
 
A polgármester a továbbiakban elmondja, hogy megüresedett a Jókai utcai lakás, de ismét jelentkezett rá
bérlő. 
A testület javasolja, hogy ismét csak fél évre, a szokások feltételekkel és díjjal és azzal  a kikötéssel lehet
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kiadni a lakást, hogy ha szüksége van rá az önkormányzatnak, 1 hónapon belül ki kell költözni.
 A polgármester szavazásra tette fel a kérelmet.

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

93/2015.(VII.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonytamási, Jókai u. 2. szám
alatti ingatlan bérlőjéül Bakács Anikót jelöli ki. A bérlet időtartama 2015. szeptember 1-től 2016.
február 29-ig tart. A bérleményt csak nevezett és gyermeke használhatja. A bérlőnek vállalnia
kell,  hogy amennyiben a bérlet  ideje  alatt  az  önkormányzatnak időközben szüksége lenne az
ingatlanra,  úgy  az  erről  szóló  értesítés  kézhezvételétől  számított  30  napon  belül  átadja  a
bérleményt, valamint azt, hogy udvarban lévő létesítményeket az önkormányzat, illetőleg a civil
szervezetek rendezvény esetén igénybe veszik.
 Az ingatlan havi bérleti  díja 17.500,-Ft, mely a rezsiköltségeket nem tartalmazza.  A testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a fenti feltételekkel aláírja.

 Fejes Ákos képviselő tájékoztatja a képviselőket, hogy a sportegyesület szünetelteti működést, mivel
elegendő játékos hiányában nem tudtak indulni a bajnokságban.

A polgármester  elmondja,  hogy  megtekintették  a  felajánlott  Árpád  utcai  ingatlant,  azonban  nem
javasolja annak megvételét. A sportegyesület helyzete miatt már ne is lenne indokolt. A testület ezzel
egyetért.
A polgármester szavazásra tette fel a javaslatot.

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

94/2015.(VII.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat részére vételre
felajánlott Bakonytamási, Árpád u. 5. szám alatti ingatlant nem kívánja megvásárolni.
 A testület felkéri a polgármestert, hogy a felajánlót erről értesítse.

 A polgármester javasolja, hogy határozzanak a beiskolázási segély összegéről. Meg kellene gondolni az
összegek emelését.
 A testület 8, 10, 12, 17, és 30 E Ft összeget javasol az egyes kategóriákra.
A polgármester szavazásra tette fel a javaslatot.

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

95/2015.(VII.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi beiskolázási támogatás összegét az
alábbiak szerint határozza meg:

- óvodás gyermekek részére: 8.000,-Ft
- általános iskola alsó tagozatos gyermek részére: 10.000,-Ft;
- általános iskola felső tagozatos gyermek részére: 12.000,-Ft;
- középiskolás gyermek részére: 17.000,-Ft;
- főiskolát, egyetemet végző gyermek részére: 30.000,-Ft.

A támogatás az életvitelszerűen Bakonytamási községben lakókat illeti meg. Felkéri a képviselő-
testület a polgármestert, hogy a kifizetésről gondoskodjon.
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A polgármester javasolja, hogy az egyházak ez évi támogatásáról is határozzon  a testület.
 A képviselők 100-100 E Ft-os támogatást javasolnak.
A polgármester szavazásra tette fel a javaslatot.

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

96/2015.(VII.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2015.  évre  a  katolikus,  valamint  az
evangélikus  egyházközségek  részére  egyenként  100.000,-Ft  támogatást  nyújt.  Felkéri  a
képviselő-testület  a polgármestert,  hogy a támogatási  szerződések aláírásáról és a kifizetésről
gondoskodjon.

 A polgármester elmondja, hogy az időjárás alkalmas arra, hogy a Batthyány utcában a kritikus helyeken
rendbe tegyék az árkot és a víz jobban el tudjon folyni esők esetén. Ehhez kéri, hogy a testület hozzon
határozatot a tisztításról.
 A képviselők ezzel egyetértenek, így a polgármester szavazásra tette fel a javaslatot.

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

97/2015.(VII.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Batthyány  utca  vízelvezető  árkát
kitisztíttatja.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  munka  elvégzésének  megrendelésére  és
kifizetésére.

 A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a turistaház konvektoros fűtésének kialakítására is kért
árajánlatot. Kérdezi, hogy ezzel foglalkozzanak most, vagy a későbbiekre halasszák. A testület úgy dönt,
hogy a fűtés átépítésének megtárgyalását a későbbiekre halasztja.

 A  polgármester  tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  Lovászpatona  ismét  szeretné  elkészíttetni  a
szennyvízelvezetés agglomerációs tervét. Ismeretes, hogy éveken át pályáztak a falvak a csatornára, de
sosem kaptak támogatást, így a befizetett összegeket is vissza kellett utalni a lakosságnak. Ismerteti a
képviselőkkel a Lovászpatonán elhangzottakat. Kéri a testületet, hogy a hallottak, valamint a lakosság
ismert teherbírása alapján határozzanak, hogy javasolják-e a részvételt ebben a beruházásban. 
 A testület szerint ezt nem szabad megtenni, a lakosság nem tudja viselni a terheket.
A polgármester szavazásra tette fel a javaslatot.

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

98/2015.(VII.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szennyvízcsatorna  pályázatban  –
tekintettel az önkormányzat és a lakosság anyagi teherviselési képességére – nem kíván részt
venni. A testület felkéri a polgármestert, hogy Lovászpatona önkormányzatát erről értesítse.

 A polgármester kéri, hogy a képviselő-testület határozatban rögzítse a könyvtár nyitva tartását.

A testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta következő
határozatát:
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99/2015.(VII.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete Községi Könyvtár nyitva tartását az
alábbiak szerint határozza meg:

- szerda: 1700 – 1900

- szombat: 1400 – 1600

óráig tar nyitva a Könyvtár.

 A polgármester elmondja, hogy a Kárpátaljának meghirdetett gyűjtés várakozás aluli eredményt hozott.
Javasolja  a  testület  az  összegyűlt  adományokat  440  E  Ft-al  kiegészíteni,  hogy  valóban  segítséget
jelentsen a testvértelepülésnek.  A testület ezzel egyetért, így szavazásra tette fel a javaslatot.

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

100/2015.(VII.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Kárpátalján  kialakult  nehéz  gazdasági
helyzet  miatt  az  ottani  testvértelepülés,  Nagybégány  lakosainak  megsegítésére  szervezett
lakossági  gyűjtésből  befolyt  adományokat  költségvetési  tartaléka  terhére  440.000,-Ft-tal
500.000,-Ft-ra kiegészíti és az adományt a Görög Katolikus Püspökségen keresztül juttatja el a
támogatottak részére. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átutalásról gondoskodjon.

 A polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  Sokoró-Pannontáj  Natúrpark  kéri,  hogy  hozzon
határozatot a testület arról, kíván-e továbbra is a szervezet tevékenységében részt venni. 
A polgármester szavazásra tette fel a kérelmet.

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

101/2015.(VII.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Sokoró-Pannontáj  Natúrpark  szervezet
tevékenységében a továbbiakban is részt kíván venni.
 A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló nyilatkozatot aláírja..

Több  hozzászólás  nem volt,  így a  polgármester  1655-kor  szociális  ügyek tárgyalása  miatt  zárt  ülést
rendelt el.

Kmf.

   Németh Károly Takács Imre 
   polgármester jegyző

Jegyzőkönyv tartalmáért felel:

                     Leitner Pál
                    aljegyző

2015.07.09. 4/4. oldal


