
  Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.08.04.  1/2. oldal 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 Készült Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 4-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. Vegyes ügyek 

2. Szociális ügyek 

Kéri, hogy akinek a napirenddel kapcsolatos javaslata van, az tegye meg. A testület a napirendet 

egyhangúlag elfogadta. 

 

1. napirendi pont 

 

A polgármester javasolja, hogy határozzanak a beiskolázási segély összegéről. Javasolja a tavalyi 

támogatási összegek elfogadását. 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: 

 

34/2016.(VIII.04.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 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. 

 

A polgármester javasolja, hogy a lebontandó raktárépület elbontását szakemberekkel vetessék le a 

balesetveszély miatt. A testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslat 

elfogadását.  

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

következő határozatát: 

 

35/2016.(VIII.04.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi u. 4. szám alatti 

ingatlanon lévő épület bontási munkálatainak elvégzését költségvetési tartaléka terhére 

biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére és kifizetésére. 
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A polgármester megkérdezi Forsthoffer Zoltán képviselőt, hogy az utak kimérésére mikor 

számíthat. 

 Forsthoffer Zoltán képviselő szerint az őszre a kimérés megtörténik. 

 

 A polgármester javasolja, hogy a jelenleg nem használt fűkaszákat értékesítsék. A javíttatásuk 

sokba kerül, valamint a most használtak újabbak ezeknél és jók. A testület ezzel egyetért. A 

polgármester kéri a véleményt a fűnyíró traktor értékesítésével kapcsolatosan is. Évek óta nem 

használják, a kézi fűnyírókkal vágják a füvet. Ezen kívül az ékszíjak is nagyon gyorsan 

elhasználódnak rajta, amelyek cseréje sem olcsó. A testület javasolja,hogy ennek a javíttatását 

próbálják meg szakemberrel véglegesen megoldani. 

 

A polgármester a fűkaszák eladását szavazásra teszi fel.  

 

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

következő határozatát: 

 

36/2016.(VIII.04.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a használaton kívüli, javításra 

szoruló 2 db fűkasza értékesítéséről dönt. Felkéri a polgármestert, hogy a gépek eladását 

hirdesse meg, és felhatalmazza, hogy a beérkezett ajánlatok alapján azokat értékesítse. 

 

 A polgármester tájékoztatja a testületet a falunap programjairól. Délelőtt a sportpályán légvár 

csúszda, rodeóbika, póniló lovaglás lesz, a máltai háznál főzőverseny, de inkább közös főzés, 

kenyérsütés és délután 1 órakor kenyérszentelés Délután 3 órától a kultúrházban az aszófői csoport 

előadása, hastáncosok, Black Bunny együttes műsora,valamint a Vidámság Kulturális Egyesület 

műsora lesz. Megkérdezi Fejes Ákos alpolgármestert. mint a sportegyesület elnökét, hogy a 

kispályás focit megrendezik-e, mert akkor azt is meghirdetik. 

 

 Fejes Ákos alpolgármester erre nem tud egyértelmű választ adni, nem tud róla, hogy valaki is 

megszervezné, az igényt sem jelezte nála senki. 

 

 

 

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester 16
45

-kor szociális ügyek tárgyalása miatt zárt ülést 

rendelt el. 

 

Kmf. 

 

    Németh Károly  Takács Imre  

    polgármester  jegyző 

Jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

 

                        Leitner Pál 

                       aljegyző 


