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Bakonytarnási Község Önkormányzata Képüselő-íestülete
2019. december 11-én, szerdán 18@ órakor megtartásra kerülő ülésére

NAPIREND:

l. KöZmeghallgatás

2. sMB Leader rendezYénytámogaási páIyázat

3 . Hiááartások tlámogatása

4. vegyes ügyek

5. Szociális ügyek

Az ülés helye: Bakon},tamási Polgármesteri Hivatal nagJ,,terme.

A Tisáelt Képviseló Úr megjelenésére feltétlenül számítok!

Bakon}tamási, 2019. december 9.
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JELENLETI IV
NYiLTüLÉs

2019. december 11,

Név Aláírás
Forsthoffer Zoltán polgármester íaalí)"le-,,T,
Németh József alpolgármester ú('fuuff 1<-.-..-

Bolláné Horváth Helén képviselő 3cc,\,JJ tbuJ ]r.o^l

Esáergályos Ferenc képviselő 4-\Ü1<
Szilágyi József képviselő 4;i:v?:

További meghívottak:

Bácsi Attiláné köztisáiviselő ?,":--' 6it-,t^, -t

Ihász csabané köáisztviselő r-Jl.<1.1 Cnt)ö.ttl
Leitner pál aliegyző /fl



JF"GYZOKONYV
Készü|t a Bakon}tamási Község Önkormányzat
k€zdettel megtaított rendkivüli üléséről,

Az ülés helve: Polgámesteri Hivatal Bákon},tamási
Jelen vannak: Az 5 fós kéDviseló-te§tiiletből 5 fő:
Forstohffer zoltiin polgámester
Németh József alpol8ármester
Bolláné Horváth Helén képviselő
Esáergályos Ferenc képvise|ö
Szilágyi József képviselő

Képviselő-testiilete 2019. december ll-én l?@ órai

Jelen van továbbá:

Bácsi Attiláné köztisáviseló
Ihász csabáné köztisztvise|ó
Leitner Pál aljegyző

A polgármester köszönti a megielenteket, ajelen|éti ív alapján megá|lapftja, hory a testiilet haározatképes,
ís/ az ülé§t megnyitja. I§merteti az ülés napirendi ponüai! melyek a következők:

l. Közíneghallgatás
2. sMB Leader íendezvén}tÁmogatási pílyízat
3. Házariásoküimogatása
4. V€gyes üs/ek
5. szociális ü§r'ek

Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. A testiilet a napircndet es/hangúlag elfogadta.

1. napirendipont

Tekintettel arr4 hogy a közmeghall8atásra községbeli lakosok nem érkeztek, a napirendi pontot a
polgármesteí beaáíta.

2. napiíendi pont

A polg.ármester tájékoáatja testiiletet, hos/ a LEADER csoporthoz pályázatot n}tljtanak be a következő évi
falunapra. A megpályáEflató őssz€8 az öneóve| - mely 178300 Ft - egyiitt 1185600 Ft. A §itorbérlet,
hangosíás és a fel|épók díja finanszíroáató belőle, ismerteti a feltételeket. Javasolja eryben, hory az
óssze8et e8észítsék ki 2 MFnra saját fonásMl, hory az ideihez hasonlóan meg tudják rendemi 8 falunapot,
Ism€rteti a java§latok alapján összeáIlltott tervezett plogmmot. Javasolja, hos/ a nem tamásin lakók az
ételért fizessenek ery minimális ősszeget.
Sziláryi József képvise|ő támogatjajavaslatot. Más falukban is ez a gyakorlat,
Németh Józsefalpolgirmester megkérdezi, a szeíeplők elláásáná|ez mitjelent.
Esáergomi Ferenc képviselö a futball programon benevezőket is id€ sorolná.
A polg.irmesteI elmondja, ők kapnak egy &kezesi jes/et és szintén inryen kapják az étkezé§t. Azon kell még
elgondolkodni, hory egy strapabíró kis sátol elkészíését kellene megvalósitáíri, amit mindig fel lehetne
állítani özőversenyekre, eryéb hasonló rendezvényekre.
Németh József alpolgármester üímogatja a java§letot.

Több érdemi hozzásvó|ás nem volt, iry a levezető elnök szavaá§rs teszi fel a pályázat benyijtá&{t és a
kiegé§zíó összeget.
A testület 5 íö igen szavAzattal, e]lenszavazat és taltózkodfu nélkül meghoáa követk€ó határozatát:

58/2019 1l.) számú - Bako masl
Képviselő-t€stiilete pályá7rtit n}újt b€ a somló-Marcalmente-Bakon)tamási Község

Bákonyalja LEADER .

Igény€lt összeg:
Saját fonás:
Összes költség:

1.007.300,-Ft
178.300,-Ft

1.185.600,_Ft.
A testület nyilatkozik aííól, hogy a felhívásía egy pályázátot n},tljt be,

Bákonyalj a LEADER Akciócsoport vP6- t 9_2_1_-77-5- 1 7 kódsámú felhivá&íía,

2019.12.1|. 3/l. oldal



Bakorytamási Önkoímányzat Képvjselő-testül€te

A testiilet felkéri a polglí.mester! hogy a pályízat ben}rljti§áía intézk€djen.

Hatáidő:2019.12.15.
Fe|elós: Polgárme§ter

A testiilet 5 íti igen szavaz^ttal, ellenszavdz!.t és tartódodás nélkül m€ghozta kóvetkező határoztát:

11.) számú e|ó-testületi határozat - Bako masl
Bakon},tamási Község Képvise|ö-t€stülete a somló-Malcalmente-Bakonyalja
LEADER Akciócsoport yP6-l'9_2_1:-77-5-11 kódsámú fe|hívására benyijtott felhívásban
szerep|ő 1.185.600,-Ft összeget saját fonásból 8l4,400,-Ft-tal kiegészíti Nyári Fesáivál meg nem
páMáató költségeinek fedezetére.
Határidő:2020.07.0l.
Felelős: Polgármester

3. napirendi pont

A polglirmester javasoU4 hos/ a tava|yi évhez hasonlóan minden é|etvitel §zerűen lakott lakást a testiilet
20 eFt települési trimogatásban reszesít§en tiizelövá§áílás és eryéb lakásfenntatási köItségeik
mérséklésére.
A testiilet ezzel eryetért, igy szavazásra leszi fel ajava§latot.
A testlilet 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és taíózkodás nélkül e8yhangúlag meghozta követkeó
haíaíozAíát:

6012019 .l1.) számú tes t - Bakonvtarnási
Bakon),tamási Közsé8 zata tiize|ővásárlás és egyéb lakásfenntartási költségeik
méíséklésére a települési támogatásokról és az es/éb §zociális el|átásokról szóló 3/2015, (II.28.)
önkormányzati rendelet 8/B § alapján 20.000,-Ft/lakis települési ámogatásbsít részesit
Bakon},tamási közigazgatá§i teriiletén minden Bakon}tamásiban Állandó lakóhelyet létesit€tt lakos
által életvitel szerűen lakott lakás utín az in8atlanban életvitelsz€rűen lakó tulajdonost, bérlót,
ha§zonélvezőt, Ery lakcímen csak es/ támogatás vehetó igénybe, ffi8getlenül aftól, hos/ esetleg
több háztartást vezetnek.
A testiilet felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésérő| gondoskodjon.
Felelős: polgárme§ter
Haíííidő: 20l9,l2.3l,

4. naPiíendipont

A polg|irm€ster javasoüa, hos/ a ryermekek részére ez évben is juttassanak legalább a tavalyi összeggel
Mikulás csoma8ot.
Esáergályos Ferenc képviselö támogatja a javaslatot.
Bolláné Hoíváth Helén képviselő szerint ebMl az összegből elég tartalmas csoma8 állítható össze.
A t€stiilet támogatja ajavaslatot, A pol8ármester kéri, hozzanak eríől haLirozatot.
A testület 5 i8en szlvazattal, ellensz.vszat és taítózkodás nélkül, egyhangúlag meghoáa követkeó
hatÁíozatát|

61l20l9 l1.) számú lő-testületi ha
Bakon}tamási Község Képviseló-testülete az él€tvit€lszerrüen a községben élő 0-
14 éves korig bezirodó korosztályba tartozó s/ermekek karácsonyi csomagjának összegét 3.000,-
Ft/föben hatirozza meg, F€lkéri a Polgámesteí! bory a csomagok kiosztásáról gondoskodjon,
Fe|elós: polgárme§ter
Határidó: 20l9.12.3l.

A polgáTmeste tájékoáatja a testtlletet hogy a START munka programban eliídul a település, 8 íöről lenne
sá, és a Kossuth és sáchenyi utcák járdaépíésére, 6 Batthyány utca vizelvezető árkinak kiépítéséíe,

2019.12.1l. 3l2. olda1



Bakon}taínási Önkormányzat Képviseló-t€stül€te

valamint folyamatos parlagfú mente§ítésre k€rülne sor, A döntés márciusía viirható, A közmunkásokkal még

mindig vannak problémák, a jövőben, aki nem tud alkalmazkodni, annak a munkájára nem tart igén}t az

önkormányzat. Á tervek szerint sabla Attilát vennék fiil az önkormányzathoz, mint szakembert, és ő
iíínyítaná a munkilatok elvégz€sét. Elínondja továbbá hogy sáringer Attila kinyilvánitott4 hory ajövőben
nem kíván e§r'üttműködni sem a hivatallal sem a családvédelmi szolgálattal. Eddig köósen a szolgálattal
keIestek sámára helyet e8észségügyi intémlényben, utána jó eséllyel szociális intézményben, elvitték a
§zűkség€s vizsgálatokr4 azonban egy nappal a bemenetel elótt közölte, hosr' nem m€gy sehova, a fiához
költözik át, és nem tart igén}t a segitsege.
Elmondja továbbá, hogy a temetöbe talált kedveá bérleti düal s/űjtőkonténeít, a tavasszal me8lendeli. A
hidakhoz a vasa|at részét elkészitették, a felállíá§ira viszont magas árajánlatot kapot! ezeket nem fogadta el,
mivel van saját anyag, eárt az önkormányzat elkészíti az anya8ot. Az óvodánál táígyalásokat fol}íattak az új
polgármesterrel, ismerteti a fejl€ményeket, úgy néz ki, me8 lehet állapodni a költségvetéssel kapcsolatosan,
amennyiben nem sikerül, még mindig nyitott a lehetőseg Var§íny felé,
A po|gármesteí elmondja, hos/ Nyári Esztel ismét kifogá§olta az óvoda udvarában lévő fákat, kivágásukat
kérte. Mivel még csak a tetö ftilé sem lógnak be az ágak, így e^ a kérelmet elutasította. A csapadékkal
kapcsolatban ismerteti Ny|ári Eszter panaszlevelét, javaslatot kér a megoldásra. o íAegnézle a helyzEtet 

^zesőzéseknél a kapubejáíónál folyik be a viz az ingatlama azokon a nyomválFlkon, amelyeket a gépjárművel

történő bejárás okozott ajárdán. Az azonban túlás, hogy a befo|yó mennyiségű viz elmossa az épületet,

Esztergályos Ferenc képviselő javasoua, hory az önkormányzat adjon betonelemeket az ingatlan
tu|ajdonosnak a kapu szelességének megfeleliren 4 m-t amit ők lerakhatnak és ezzel megoldódik a helyzet,
tekintettel ana, hogy ott á*ot kialakítani ajelenlegi viszonyok kózött nem lehet,
A testület támogatja ajavaslatot. A polgármesteí k&i, hozzanak erTől határozatot,
A testület 5 igen sz^vazattal, e|lenszavazat és tartózkodás nélkül, e8yhangú|ag meghozta következő
határozaáti

19 11.) számú lő-testü|eti hatá
Bakon},tamási Köz§ég Képviselő-testülete Nyári Esáer bakon}tamási lakos
panaszlevelére íeaBálva térítesmentes€n biztosít 4 m hosszúságban betonsze8él}t, mellyel a
csapadékviz udvarukba t&ténö befolyása megakadályoáató. A betonszegély lerakása a lakó
feladata, A testület felkéri a polgármesterl hoB/ nevezettet errŐl értesítse,
Felelős: polgái:mestel
Haiiridő: folyamato§

A polgármester elmondja, ho8}, a jövőben gondolkodni kell azon, hogr' a fiataloknak valami helyiség€t
biáosítani kell, ha k&ik.
sziláryi József képviselő elmondja, hos/ az eróemelő klub ery ideig működött, d€ aztán lassanként
megszűnt és az eszközös is eltiintek.
Esáergályo§ Feíenc képviselö szerint akkoí is az volt a baj, hory nem vo|t felelös.
A pol&irmester elmondj4 hogy felelő§t kell kijelölni és szabályokat felállítani, Több |ehetóség is felmerült
ha arla kerül a sor, majd lehet közillük válasáani.
Több érdemi hozzászólás nem volt, így a levezető elnök az ülést l 8E perckor beárta.
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