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Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-én 16
00

 órai 

kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési ház Bakonytamási 

Jelen vannak:  

 Az 5  fős képviselő-testületből 5 fő: 

Németh Károly polgármester 

Fejes Ákos alpolgármester 

Forsthoffer Zoltán képviselő 

Lakats Zoltán képviselő 

Dr. Orbán Sándor képviselő 

 

Jelen van továbbá: 

 

Leitner Pál aljegyző 

Bácsi Attiláné köztisztviselő 

Ihász Csabáné köztisztviselő  

1 fő bakonytamási lakos 

 

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. 2015. évi munka és ülésterv meghatározása 

2. 2015. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

3. 2014-2019-es választási ciklusterv megtárgyalása 

4. CNÖ és az önkormányzat együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

5. A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek 

tisztántartásáról szóló rendelet megalkotása 

6. Vegyes ügyek 

7. Szociális ügyek 

 

Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. Javaslat ne volt, a testület a napirendet 

egyhangúlag elfogadta.  

 
1. napirendi pont 

 

A polgármester megkérdezi, hogy a megküldött anyaghoz van-e hozzászólás, javaslat. 

 

Érdemi hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a munka és ülésterv elfogadását. 

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 

 

1/2015.(I.22.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 

munkatervét megtárgyalta és elfogadta. 

 

2. napirendi pont 

 

A polgármester megkérdezi, hogy a közmeghallgatás időpontjára van-e valakinek javaslata. 

Javasolja az október 29-i időpontot. A testület ezzel egyetért. 

 
3. napirendi pont 

 

A polgármester megkérdezi, hogy a megküldött anyaghoz van-e hozzászólás, javaslat. 
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Érdemi hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a munka és ülésterv elfogadását. 

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 

2/2015.(I.22.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014-2019. 

közötti ciklustervét megtárgyalta és elfogadta. 

 

 

4. napirendi pont 

 

A polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta a hatályban lévő megállapodást. Kéri, hogy 

akinek ezzel kapcsolatban javaslata van, az tegye meg. Hozzászólás, javaslat nem volt, így a 

nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról kéri, hogy hozzon határozatot a 

testület. 

 

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 

 

3/2015.(I.22.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzattal 

kötött megállapodást felülvizsgálta, annak módosítását nem tartott szükségesnek. 

 

 

5. napirendi pont 

 

 A polgármester elmondja, hogy a rendelettervezetet mindenki megkapta. Kéri, hogy akinek 

észrevétele van, az jelezze. 

 Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a tervezet elfogadását. 

 

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 

 

1/2015(II.6.) önkormányzati rendelet – Bakonytamási 
 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 

rendelete tervezetét megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6. napirendi pont 

 

 Az aljegyző elmondja, hogy a szociális étkeztetés engedély kéréséhez szükséges a szakmai 

program elfogadása. A programot mindenki előzetesen megkapta.  

 Érdemi hozzászólás nem történt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslat elfogadását. 

 

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 

 

4/2015.(I.22.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés szakmai 

programját megtárgyalta és elfogadta. 

 

 

 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a volt Bakonytamási Termelőszövetkezet vagyonára 

kiírt árverésen a Bakonytamási 112, 114, 115 és 424 hrsz. alatti területek is árverésre kerülnek. 
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Ismerteti a kiírást. Javasolja, hogy a meghirdetett áron az önkormányzat vásárolja meg ezeket a 

belterületi ingatlanokat. Hasznosíthatók lennének a START munkaprogram keretében a későbbiek 

során. Jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik ilyen jellegű ingatlan tulajdonnal. 

 

 A testület ezzel egyetért, így szavazásra teszi fel a javaslatot. 

 

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozza következő határozatát: 

 

5/2015.(I.22.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a volt Bakonytamási 

Termelőszövetkezet vagyonára kiírt árverésen a Bakonytamási 112, 114, 115 és 424 hrsz. 

alatti belterületek tekintetében részt vesz. A bánatpénz és az ajánlati ár összegét 

költségvetése terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a bánatpénz befizetésére és 

az önkormányzat nevében az árverésen való részvételre. 

 

 

 A polgármester elmondja, hogy az orvosi rendelések alkalmával nagyon sok gépjármű áll a hivatal 

körül és a szemben lévő utcában is, mivel nincs parkoló. Javasolja, hogy a hivatal előtti részen az 

árok lefedésével hozzanak lére parkoló helyeket. 

Leitner Pál aljegyző felhívja a figyelmet, hogy a közútkezelővel egyeztetni kell, mivel a tulajdonjog 

felett ők rendelkeznek. 

A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnk szavazásra teszi fel: 

 

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 

 

6/2015.(I.22.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat hivatali épülete 

előtti részen, a főút mellett parkoló kialakítását határozza el. Felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a közútkezelővel történő egyeztetés után a munkálatokat megkezdje, az árok 

lefedéséhez szükséges anyagokat beszerezze. 

 

 

 Németh Károly polgármester elmondja, hogy a a lebontásra kerülő raktárépületben tárolt 

betonkeverőt, szivattyús utánfutót, valamint egy kistraktor után köthető pótkocsit az önkormányzat 

számára felesleges, így javasolja, hogy árverés útján értékesítsék. Az induló árra kér javaslatokat. 

A javaslatok alapján a betonkeverő esetében 25.000,-Ft, a szivattyús utánfutó esetében 50.000,-Ft, a 

pótkocsi esetében 30.000,-Ft a kiindulási ár. Kéri a testületet, hogy erről szavazzon. 

 

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 

 

7/2015.(I.22.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a feleslegessé vált, a lebontásra 

kerülő raktárépületben tárolt betonkeverőt, szivattyús utánfutót, valamint egy kistraktor után 

köthető pótkocsit árverés útján értékesíteni kívánja. Az induló ár a betonkeverő esetében 

25.000,-Ft, a szivattyús utánfutó esetében 50.000,-Ft, a pótkocsi esetében 30.000,-Ft. A 

testület felhatalmazza a polgármestert az árverés lebonyolítására. 

 

 

 Németh Károly polgármester elmondj, hogy a temető hátsó részénél még hiányzik a kapu, ezt 

szeretné ebben az évben elkészíttetni. Hogy milyen lesz, azt a későbbiekben meg kell beszélni. A 

testület támogatja a javaslatot. Elmondja továbbá, hogy szeretne jó tanuló versenyt hirdetni a 
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községben oklevél jutalommal. A testület szerényebb tárgyjutalmat is jónak tartana, három 

korosztálynak meghirdetve. Később visszatérnek a részletekre. 

 

 A polgármester elmondja, hogy a közmunkával kapcsolatban tervezi, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő ablakok segítségével melegágyakat alakíttat ki palánta nevelés céljából. Erre 

jelenleg a Művelődési Ház udvara lenne alkalmas. A bérlővel nincs hosszú távú megállapodás, a 

legutóbbi bérleti díjat is csak a múlt évre határozták meg. Javasolja, hogy ennek érdekében a 

területet a továbbiakban ne adja bérbe a testület. A testület ezzel egyetért, így szavazásra testi fel a 

javaslatot. 

 

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 

 

8/2015.(I.22.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház udvarának 

bérleti szerződését 2015. évre már nem kívánja megújítani, tekintettel arra, hogy a START 

munka programban történő sikeres pályázat esetén azt a program keretében kívánja 

felhasználni. 

 A testület felkéri a polgármestert, hogy a bérlőt erről értesítse. 

 

A polgármester elmondja, az SZMSZ felülvizsgálatát a választások után e kell végezni. Jelenleg 

nincs olyan körülmény, ami a módosítást indokolná. Kéri, hogy erről hozzon határozatot a testület. 

 

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 

 

9/2015.(I.22.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szervezeti és működési 

szabályzatát átvizsgálta, annak módosítását nem tartott szükségesnek. 

 

 

 
 

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

16
45

 perckor. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 Németh Károly Takács Imre 

 polgármester jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

Leitner Pál 

  aljegyző 


