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Bakonytamási Község Önkormányzata Képüseló-testülete
2019, októbe; 31-én, csütörtökön 18@ órakor megtartásra kerülő ülésére

NAPIREND:

1. SMB Leader rendezvénltámogatási pályázat

2. Az újra induló Magyar Falu Program lehetóségeinek megvitatása

3. sokolópátka, Gic, Bakonytamási Intézményfenntartó Társulás megállapodás

módosítása, delegált tag megválasztása

4. Haüalmi közvilágítás megvalósitásának lehetőségei

5. Közfoglalkoztatottak feladatainak megtárgyalása

6. Vegyes ü8,yek

7. Szociális ügyek

Az ülés helye: Bakonytamási Polgármesteri Hivatal nagyterme.

A Tisztelt Képviselő Úr megjelenésére feltétlenül számítok!

Bakonytamási, 2019. október 29.
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Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 31-én 18
00

 órai 

kezdettel megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési ház Bakonytamási 

 

Jelen vannak:  Az 5  fős képviselő-testületből 

5 fő: 

Forstohffer Zoltán polgármester 

Németh József alpolgármester 

Bolláné Horváth Helén képviselő 

Esztergályos Ferenc képviselő 

Szilágyi József képviselő 

 

Jelen van továbbá: 

 

Bácsi Attiláné köztisztviselő 

Ihász Csabáné köztisztviselő 

Leitner Pál aljegyző

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület 

határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következők: 

 

1. SMB Leader rendezvénytámogatási pályázat 

2. Az újra induló Magyar Falu Program lehetőségeinek megvitatása 

3. Sokorópátka, Gic, Bakonytamási Intézményfenntartó Társulás megállapodás módosítása, 

delegált tag megválasztása 

4. Hathalmi közvilágítás megvalósításának lehetőségei 

5. Közfoglalkoztatottak feladatainak megtárgyalása 

6. Vegyes ügyek 

7. Szociális ügyek 

 

Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. A testület a napirendet egyhangúlag 

elfogadta.  

 

1. napirendi pont 

 

A polgármester elmondja, hogy a LEADER keretében lehet pályázni rendezvény megtartására, kb. 

1-1,2 MFt összegre, ehhez 15% önerő kell. 

EsztergályosFerenc képviselő megkérdez milyen rendezvényről van szó. 

Bolláné Horváth Helén képviselő a feltételek és a határidő iránt érdeklődik 

A polgármester elmondja, hogy fesztiválszerű rendezvényről van szó, segítenek az összeállításában, 

el kell dönteni, egy vagy több rendezvényre kell igényelni. A LEADER területéről is kell előadókat 

hívni és a helyi termékek árusítását is biztosítani kell, valamint ingyenesnek kell lennie. December 

15. a határidő. 

 Szliágyi József képviselő szerint élni kell a lehetőséggel. 

 Bolláné Horváth Helén megkérdezi, hogy akkor 200-250 eFt lenne az önerő? 

Forsthoffer Zoltán polgármester szerint igen. Megkérdezi, pályázzon-e az önkormányzat. 

Németh József alpolgármester támogatja. 

Bolláné Horváth Helén kérdezi, mikor lesz elbírálva. 

A polgármester elmondja, jövő év elején. 

Esztergályos Ferenc képviselő szerint nagyon kevés az idő. 

Leitner Pál aljegyző javasolja, hogy a képviselők november 20-ig jelezzék az ötleteiket, akkor még 

van idő arra, hogy árajánlatokat kérjenek, összeállítsák az anyagot a pályázathoz. 

Bolláné Horváth Helén képviselő javasolja, hogy 1 rendezvény legyen, ezzel a testület egyetért. 

 Több érdemi hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslatot. 
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 A testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül meghozta következő 

határozatát: 

 

41/2019.(X.31.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az SMB LEADER Egyesülethez a Bakonytamási község tekintetében megnyílt 

pályázat keretében pályázatot nyújtson be községi rendezvény megszervezésére, 

megtartására. A pályázathoz az önkormányzat az önerőt biztosítja. 

Határidő: 2019.12.15. 

Felelős: Polgármester 

 

2. napirendi pont 

 

 A polgármester javasolja, hogy mielőtt rátérnének a következő napirendi pontra, hallgassák meg 

Bácsi Attiláné pénzügyi főmunkatárs tájékoztatóját az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 

 Bácsi Attiláné pénzügyi főmunkatárs tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzatnak 15 MFt-ja 

van értékpapírban, és 5MFt van a bankszámláján. Nagyobb kiadások az idősek napja, ami 650 eFt, 

lakásfenntartási támogatás 4,3 MFt, gyerekek karácsonyi csomagja 300 eFt. Ami még nem valósult 

meg, az a kamera rendszer. Az iskola felújítás befejeződött, 11MFt lett a végösszeg, még kisebb 

belső festési munkák vannak. Az önkormányzatnak jelenleg 20 MFt szabad pénzeszköze van. 

 Forsthoffer Zoltán megköszöni a tájékoztatót. Egyben elmondja, hogy a Magyar Falu Programban 

újra nyílnak meg pályázatok, az októberben beadott pályázat „parkolópályára” került, vagyis 

megfelelt minden előírásnak, de a pénz elfogyott. Javasolja, hogy a nagyobb pályázatokra 

keressenek pályázatíró céget, a kisebbet megoldják helyben. 

 Szilágyi József képviselő megkérdezi, eddig hogy szoktaak pályázani. 

 Bácsi Attiláné pénzügyi főmunktárs elmondja, hogy a Magyar Falu pályázatokat Leitner Pál 

aljegyző készítette el, és a hasonlóakat is meg tudják oldani helyben. 

Szilágyi József képviselő megkérdezi az aljegyzőt, mi az ő véleménye.  

 Leitner Pál aljegyző elmondja, hogy a Magyar Falu és hasonló pályázatokat ezután is el tudják 

készteni saját erőből, de a nagyobbaknál célszerű lenne pályázatírót keresni, aki lebonyolítja az 

egészet, különösen, ha közbeszerzésbe esne bele. 

 Bolláné Horváth Helén képviselő megkérdezi, hogy az aljegyző tudja-e vállalni a pályázatok 

figyelését. 

 Leitner Pál aljegyző szerint ez nehezen kivitelezhető, nem áll rendelkezésre elég információ 

helyben a kiírandó pályázatokról, és nagyon sok esetben a gyorsaság is számít. 

 Forsthoffer Zoltán polgármester javasolja, hogy olyan cégeket keressenek meg, akik sikerdíjért 

vállalják. 

 Németh József alpolgármester is a sikerdíjas változatot javasolja, személyes tapasztalata alapján. 

 A testület ezzel egyetért, felkérik a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a szóba jöhető 

pályázatíró cégekkel. 

 

3. napirendi pont 

 

 A polgármester elmondja, hogy az óvodafenntartó társulással kapcsolatosan kérik, hogy a testület a 

polgármester változások miatt fogadja el a megküldött módosító javaslatot, valamint egy delegáltat 

jelöljenek ki a testületből. Javasolja tagként képviselőnek Bolláné Horváth Helén képviselőt. 

Egyben elmondja, hogy a társulás költségvetését átnézve az idei adatokban egy jelentős összegű 

tévedést vett észre, melyet jelzett is a pátkaiak felé. Javasolja, hogy az együttműködési 

megállapodást újra kellene majd tárgyalni, mivel a megkötése óta a körülmények változtak. 

 Esztergályos Ferenc megkérdezi, hogy az épület karbantartása, közüzemszámlák fizetése kira 

tartozik. 
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A polgármester elmondja, hogy az épület karbantartása az önkormányzaté, dea közüzemi számlákat 

a társulás fizeti. Véleménye szerint azonban a konyha költségeit nem lehetne elosztani a tagok 

között, mivel az ebédet máshonnan is hozhatnánk. Az eredeti felállás szerint nem kellett fizetni, 

azonban egyre több lesz a hozzájárulás. 

 Bolláné Horváth Helén képviselő megkérdezi, hogy mire kérik a plusz hozzájárulást. 

 Bácsi Attiláné pénzügyi főmunkatárs elmondja, hogy mindig küldték a kimutatást arról, mire kérik, 

de részletes adatokat nem küldtek mellé. 

 A polgármester elmondja, hogy a gici polgármester is szeretné ezt megtenni, és esetleg lehet újra 

Veszprémvarsány felé is tájékozódni, hogy ott esetleg milyen feltételekkel fogadnák a csatlakozást. 

 A testület ezzel egyetért, megbízza a polgármestert az egeztetések megkezdésével. 

 A polgármester kéri, hogy a módosítást és a delegáltat fogadja el a testület. 

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

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

határozatát: 

 

42/2019.(X.31.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja a Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata 

Óvodai - Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulásról szóló Megállapodás 

módosítását. A képviselő-testület felhatalmazza Forsthoffer Zoltán polgármestert a 

megállapodás módosításának, valamint az azzal egységes szerkezetbe foglalt 

megállapodásnak az aláírására.  

Felelős: Forsthoffer Zoltán polgármester  

Határidő: azonnal 

 

A testület, miután Bolláné Horváth Helén érintettségét bejelentve nem vesz részt a szavazásban, 4 

fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta következő határozatát: 

 

43/2019.(X.31.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sokorópátka, Bakonytamási és 

Gic Községek Önkormányzata Óvodai–Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulás, 

Társulási Tanácsába Bolláné Horváth Helén  bakonytamási alpolgármestert delegálja.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4. napirendi pont 

 

 A polgármester elmondja, hogy Hathalom vonatkozásában megszűnt a közvilágítás, mivel a volt 

állami gazdaság felől az áramellátást megszüntette az új tulajdonos. Tájékozódott a lehetőségekről 

az E-ONnál, de nagyon sokba kerül a közvilágítás kiépítése. Javasolja a testületnek, hogy 

napelemes alkonykapcsolós lámpákat tegyenek fel, először csak 2-3 db-ot próbaként, hogy hogyan 

válnak be, lehet-e azzal biztosítani az esti világítást. 

 Esztergályos Ferenc képviselő szerint nem biztos, hogy beválnak, különösen a mostani időszakban, 

mikor kevés a napsütés, borult idő van. 

 Németh József alpolgármester elmondja, hogy ismer szakembert, aki véleményt tud mondani. 

 Esztergályos Ferenc képviselő megkérdezi, hogy van-e önkormányzati tulajdon a területen, mert 

oda lehet kérni egy mérőhelyet, onnan lehetne saját kivitelezésben kiépíteni a közvilágítást.  

 Leitner Pál aljegyző véleménye szerint a közvilágítás ilyen kiépítése engedélyköteles, az 

előírásoknak meg kell felelnie. 

 A testület a napelemes lámpák telepítésével egyetért, a levezető elnök kéri, hogy hozzanak erről 

határozatot. 
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A testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta következő 

határozatát: 

 

44/2019.(X.31.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hathalom-puszta 

közvilágításának ideiglenes biztosítására felhatalmazza a polgármestert, hogy 2 db 

napelemes kandelábert vásároljon és szereltessen fel. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. naprendi pont 

 

 A polgármester elmondja, hogy a temetőben tervezi a kerítés teljes körű kiépítésének folytatását a 

közmunkásokkal, egyben javasolja, hogy egy hulladéktároló konténert béreljenek, hogy a 

keletkezett temetői hulladékot oda lehessen tenni és elszállyttatni. A fák, bokrok kivágása is 

megtörténik, itt kitérne a külterületi utakra is, a Maza végén levőt már egy darabig kimérették, de 

szeretné tovább is méretni, ahol lesz fa is. A kitermelt fát javasolja értékesíteni, az ágfának a sorsára 

kér javaslatot. 

 Szilágyi József képviselő szerint ki kellene méretni mindenhol az önkormányzati utakat, hogy 

tudják, mi az önkormányzaté. Megkérdezi ki lettek-e méretve. 

A polgármester elmondja, hogy nincsenek kimérve, néhány helyen megtörtént, azonban hosszú 

távon ennek neki kell állni. 

 Esztergályos Ferenc képviselő javasolja, addig hozzá se legyen nyúlva. 

A polgármester elmondja, ez természetes.  A következőkben a park hídjának a cseréjéről 

tájékoztatja a testületet, illetőleg arról, hogy az intézményekben a vízvezetékeket át kell nézetni. 

Visszatérve a konténerre, kér a testületet, hogy határozzon róla. 

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

határozatát: 

 

45/2019.(X.31.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a temetőbe hulladéktároló konténert béreljen. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6. napirendi pont 

 

 A polgármester elmondja, hogy visszatérve a kamera rendszerre, célszerű lenne a szelektív 

hulladéktárolóhoz telepíteni. A testület ezzel egyetért. Elmondja továbbá, hogy a tanyagondnokkal 

egyeztette a további munkavégzés kereteit, remélhetőleg ez a jövőben így rendeződik. Kapott az 

önkormányzat plusz támogatást erre a feladatra, ebből műszakiztatták le a Peugeotot, tetetett rá 

vonóhorgot is, tekintettel arra, hogy a jövő évben lehet pályázni falugondnoki autóra, le lehetne 

cserélni a Renaultot, így ez lehetne a szállító jármű. A maradék támogatásból már másra nem 

tudnak költeni, javasolja, hogy a tanyagondnokot részesítsék 120 eFt jutalomban. 

 A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazásra tette fel annak elfogadását. 

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

határozatát: 

 

46/2019.(X.31.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
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Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Tibor tanyagondnokot nettó 

120.000,-Ft jutalomban részesíti. A testület felkéri a polgármestert, hogy a kifizetésről 

gondoskodjon. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019.11.30. 

 

 A polgármester elmondja, hogy a közmunkásokkal is tisztázta a munkavégzés feltételeit a jövőre 

nézve. Ahogy elhangzott, az iskola felújításánál még a festés van hátra, kért ajánlatot a munka 

elvégzésére, melyet ismertet a testülettel. 

 Érdemi hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a javaslatot. 

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

határozatát: 

 

47/2019.(X.31.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az iskola nagytermének kifestését megrendelje és kifizesse. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 A polgármester ismerteti a testülettel a fogorvosi ellátás változásáról, egyben kéri, hogy a 

szerződés megkötéséhez hozza meg a testület a szükséges határozatot. 

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

határozatát: 

 

48/2019.(X.31.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a fogászati alapellátási feladatokkal és 

iskolafogászati teendőkkel 2019. december 1-től Dr. Kádár Szabolcs (szül: Szatmárnémeti, 

1988.08.06. an: Beregi Ibolya) fogorvost bízza meg, valamint felhatalmazza Forsthoffer 

Zoltán polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

Felhatalmazza továbbá Pápateszér Község Önkormányzatának Polgármesterét a gesztori 

feladatok teljes körű ellátására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 A polgármester megkérdezi, hogy a nyugdíjas napi műsor megrendezésre kerüljön-e. 

 A testület javasolja, hogy mérjék fel az igényeket, és ha megfelelő számú nyugdíjas jelez vissza a 

részvételről kerüljön megrendezésre a műsor. 

 Leitner Pál aljegyző javasolja, hogy keretösszeget határozzon meg a testület arra az esetre, ha 

összejön a megfelelő létszám. 

 A testület ezzel egyetért és 400,- eFt keretet javasol. A polgármester szavazásra tette fel a 

javaslatot. 

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

határozatát: 

 

49/2019.(X.31.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyugdíjas napi műsor 

költségeire 400.000,-Fz keretösszeget biztosít. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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A polgármester kéri, hogy a testület a kötelező felvételt biztosító iskolai körzetek kijelölését a 

községre vonatkozóan ismételten fogadja el. 

Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a javaslatot. 

A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 

 

50/2019.(X.31.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító iskolák 

körzethatárainak kijelölésével egyetért. A testület felkéri a polgármestert, hogy erről 

értesítse a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát. 

Felelős: polgármester Határidő: 2019.11.30. 

 

 

 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy kerékpáros pihenőhelyet létesítenek a községben 

LEADER pályázat keretében, a helyet kijelölték a helyét, a holokauszt emlékmű környékére lesz 

elhelyezve. 

 

 

Több érdemi hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szociális ügyek tárgyalása miatt 20
05

 

perckor zárt ülést rendelt el. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

 Forsthoffer Zoltán Takács Imre 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

Leitner Pál 

  aljegyző 


