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Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 6-án 1600 órai 
kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Jelen vannak:  Az 5  fős képviselő-testületből 
5 fő: 
Németh Károly polgármester 
Dr. Orbán Sándor alpolgármester 
Fejes Ákos képviselő 
Kiss Tibor képviselő 

Lakatos Zoltán 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. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése 
3. Vegyes ügyek 
4. Szociális ügyek 
 
Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. A testület a napirendet egyhangúlag 
elfogadta.  
 
1. napirendi pont 
 
  Németh Károly polgármester elmondja, hogy a 2013. évi költségvetés módosításának tervezetét 
mindenki megkapta. Kéri, hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg. 
 
 Érdemi hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a módosítás elfogadását. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 

3/2014. (II.15.) önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadta. A 
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri az aljegyzőt, hogy a 
kihirdetésről gondoskodjon. 
Határidő: 2013. február 15. 

 
 
2. napirendi pont 
 
  Németh Károly polgármester elmondja, hogy a 2014. évi költségvetés tervezetét mindenki 
megkapta. Kéri, hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg. 
 
 Érdemi hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a módosítás elfogadását. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
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4/2014. (II.15.) önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri az aljegyzőt, hogy a kihirdetésről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2013. február 15. 

 
 
A polgármester szavazásra teszi fel Bakonytamási Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó javaslatot. 
 
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszti fel a javaslat elfogadását. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 

17/2014.(II.06.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
A Bakonytamási Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja. 

 
MEGNEVEZÉS 

 
Sorszám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő 
fizetési kötelezettség összegei 

2015.  2016.  2017.  ÖSSZESEN 
6=(3+4+5) 

1 2 3 4 5 6 

Helyi adók 01       6.000 6.000 6.000 
 

18.000 

Osztalék, koncessziós díjak 02     
Díjak, pótlékok, bírságok 03     

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog 
értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 

04     

Részvények, részesedések értékesítése 05     

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 06     

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07     

Saját bevételek (01+… .+07) 08 6.000 6.000 6.000 18.000 

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a  09 3.000 3.000 3.000 9.000 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség 
(11+…..+17) 

10     

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11     

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12     

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13     
Adott váltó 14     
Pénzügyi lízing 15     
Halasztott fizetés 16     

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17     
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Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet 
terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) 18     

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19     

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20     

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21     
Adott váltó 22     
Pénzügyi lízing 23     
Halasztott fizetés 24     

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25     

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26     

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27 3.000 3.000 3.000 9.000 

  
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 

3. napirendi pont 
 
A polgármester elmondja, hogy korábban már felmerült, hogy a Pannónia kincse Leader 
Egyesületből átlépjen az önkormányzata z SMB Leader Egyesületbe. Erre most lehetőség nyílik. 
Javasolja, hogy az önkormányzat ezt tegye meg. 
 
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszti fel a javaslat elfogadását. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 

18/2014.(II.06.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannónia Kincse LEADER 
Egyesületből való kilépéséről határozott, annak tevékenységében a továbbiakban részt venni 
nem kíván. 
 A testület felkéri a polgármestert, hogy a LEADER Egyesületet erről értesítse. 
Határidő: 2014. február 10. 

 
A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 

19/2014.(II.06.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni kíván a 
Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesülethez (8564 
Ugod, Petőfi u. 15.), kéri a tagként történő felvételét. Az Egyesület Alapszabályát és a 2014. 
évre szóló 20.000 Ft-os tagdíjat elfogadja. A 2014-2020 közötti LEADER programban a 
település közigazgatási területével a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER 
Akciócsoport Közhasznú Egyesület illetékességi, kedvezményezetti területéhez kíván 
csatlakozni.  A tagságban történő képviseletre, az ezzel kapcsolatos Nyilatkozat aláírására, 
esetleges tisztség vállalására, betöltésére a polgármestert teljes jogkörrel felhatalmazza.  
 A testület felkéri a polgármestert, hogy a LEADER Egyesületet erről értesítse. 
Határidő: 2014. február 10. 
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 A polgármester ismerteti az önkormányzat rendezvénytervét. Hozzászólás nem volt, így szavazásra 
tette fel a terv elfogadását. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 

20/2014.(II.06.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi rendezvénytervét az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 
 
 

A polgármester ismerteti az önkormányzat üléstervét. Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel 
a terv elfogadását. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 

21/2014.(II.06.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi üléstervét az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadta. 

 
 A polgármester javasolja, hogy a civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletet változtassa meg a 
testület aszerint, hogy a kizárás időszaka csak 1 év legyen, a következőben már lehetőség legyen a 
pályázatra. Egyben ismerteti a 2014. évi pályázati kiírás tervezetét. 
 
 A testület a módosítási javaslattal és a pályázati kiírással egyetért. 
 
 A levezető elnök szavazásra tette fel a rendelet módosításának elfogadását. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a következő rendeletét: 
 

5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a községben működő civil 
szervezetek támogatásáról szóló 7/2012. (XI.01.) számú önkormányzati rendelete 
módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. A testület felkéri az aljegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon. 

Határidő: 2013. február 28. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 

22/2014.(II.06.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek pályázati kiírását a 
jegyzőkönyv mellékletében szereplő tartalommal elfogadta. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat kihirdetéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2013.03.01. 
Felelős: polgármester 

 
  
 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Hivatal épületének tatarozására két ajánlatot is 
kapott, amely néhány tízezer forint különbséggel azonos. A részleteket megkérdezi az 
ajánlattevőktől (anyaghasználat stb.) és a következő ülésre a testület elé tárja a részletes ajánlatokat, 
hogy dönteni lehessen. 
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 Felvetődött a konditerem és a ping-pongozás kérdése. Az önkormányzat ettől nem zárkózik el, csak 
legyen egy olyan személy, aki a rendért, a rendelkezésre bocsátott helyiségekért felelősséget vállal 
és a nyitva tartást szervezi. 
 A polgármester tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a nőnapot meghirdették a községben, 
folyamatosan jelentkeznek. A műsor is alakul. 
 A polgármester elmondja, hogy a közös hivatal SZMSZ-ét mindenki megkapta. A testület részéről 
hozzászólás nem volt, így annak elfogadását szavazásra tette fel. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 

23/2014.(II.06.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és működési szabályzatát megtárgyalta és elfogadta. 

 
 A polgármester elmondja, hogy egy alkalommal már kijelölték Szilágyi Józsefet a 256 hrsz-ú 
ingatlan vevőjének, azonban ez az adásvétel akkor nem jött létre. Javasolja, hogy a testület ismét 
hozzon erről határozatot, azonban már a mostani, 20.000,-Ft-os eladási árral. 
 
 A testület ezzel egyetért, így a polgármester szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 

24/2014.(II.06.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a 256 hrsz-on felvett 
ingatlanát, melynek vételára 20.000,-Ft, azaz húszezer forint. Az ingatlan vevőjéül Szilágyi 
József Bakonytamási Erzsébet u. 35. sz. alatti lakost jelöli ki. A testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az adásvételi szerződés az önkormányzat nevében megkösse. 

 
 
 A polgármester elmondja, hogy a közös hivatal költségvetését mindenki előzetesen megkapta. 
Kéri, hogy akinek észrevétele van, az tegye meg. 
Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a költségvetés elfogadását. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 

25/2014.(II.06.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi költségvetését megtárgyalta és elfogadta. A testület felkéri a polgármestert, hogy erről 
Csót község polgármesterét értesítse. 

 
Az aljegyző javasolja, hogy a kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjait (az előzőekhez képest 
változás nem történik) fogadja el. 
Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a szavazatszámláló bizottság elfogadását. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 

26/2014.(II.06.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a kisebbségi önkormányzati 
választásokra a szavazatszámláló bizottság tagjává választotta: Vági Sándorné, 
Horváth Tiborné, Tóth Csilla, Ihász Viktória, Fodor Csilla; póttagjává: Bolla 
Dezsőné, Pusztai Mária bakonytamási lakosokat. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy nevezetteket erről értesítse és az 
esküt tőlük vegye ki. 
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A polgármester javasolja, hogy a sportöltöző terveit készíttessék el, hogy amint pályázati lehetőség 
nyílik meg, kész tervekkel és engedéllyel rendelkezzenek az épületre. A testület a javaslattal 
egyetért, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 

27/2014.(II.06.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felhatalmazza a polgármestert a 
sportpálya mellett építendő sportöltöző terveinek elkészítését megrendelje. 

 
 
Több hozzászólás nem volt, így a levezető elnök 1650 órakor személyi és szociális ügyek tárgyalása 
miatt zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

 Németh Károly Takács Imre 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 
 
Leitner Pál 
  aljegyző 


