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JEGYZŐKÖNYV

Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 14-én 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 körjegyző

A polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontját, mely a következő:

1. 2010. évi költségvetési beszámoló elfogadása
2. Vegyes ügyek
3. Szociális ügyek

Megkérdezi,  van-e  más  javaslat  a  napirenddel  kapcsolatban.  Más  javaslat  nem  volt,  így 
szavazásra tette fel a napirend elfogadását. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

1. napirendi pont

 A polgármester  elmondja,  hogy a beszámolót  mindenki  kézhez kapta.  Kéri,  hogy akinek 
észrevétele van a módosításokkal kapcsolatban, az tegye meg. 

 Érdemi  hozzászólás  nem  volt,  így  a  levezető  elnök  szavazásra  tette  fel  a  2010.  évi 
költségvetési beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot.

A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja következő rendeletét:

6/2011. (IV.15.) sz. képviselő-testületi rendelet - Bakonytamási
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Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetési 
beszámolót megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A 
testület felkéri a körjegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon.

2. napirendi pont

A polgármester elmondja, hogy hathalmi házat az önkormányzat megvásárolta. A nőnapi 
ünnepség lezajlott, szép számmal voltak hölgyvendégek. A magyardécsei iskolaigazgatója 
bemutatkozó levelet írt. A magyar tannyelvű iskoláját szeretnék fenntartani, ehhez kérték a 
támogatást. A bankszámlaszámot megküldte, jövő héten utaljuk a 100 e Ft-ot. A fűzfákat az 
árokparton kivágták, de nem teljesen, mert kiengedett a föld, 500 eFt bevétel lett belőle, az 
ágat ingyenes összegyűjtésre kiadták. Ősszel folytatják majd tovább. A turistaházat bérbevette 
a Swietelsky.

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Török féle ház tulajdonosainak képviselője 
nyilatkozott, hogy a100 eFt-os vétalárat elfogadják, minden tulajdonos kéri az értesítést. 
Javasolja, hogy vásárolják meg az ingatlant

A testület az ajánlatot elfogadhatónak tartja.

A levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatot.

A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát: 

19/2011. (IV.14.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  megvásárolja  a 
Bakonytamási,  Rákóczi  u.  13.szám  alatt  lévő  370  és  3714  hrsz.  alatt  felvett 
ingatlanokat összesen 100.000,-Ft összegért.
 A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  adásvételi  szerződést  a 
tulajdonosokkal az önkormányzat nevében megkösse.

A polgármester elmondja, hogy a szolgálati laksással kapcsolatban 3 ajánlatot kért, a 
tetőfedőktől itt van mindhárom, a kőművesektől még nem mindegyik. A veszprémi csak a 
térburkolásra adott árajánlatot. A nyugdíjasklub teteje a legfontosabb. A marcalgergelyi 
vállalkozó 6-700 eFt-tal olcsóbb a 4 munkára, mint a többi. A csajáginál a csatorna is benne 
van, de akkor sem kedvezőbb ennél. A cserepet talán a jövő héten meghozzák. Javasolja, 
hogy a legolcsóbbat válasszák, ez a marcalgergelyi ajánlat. 

A testület a javaslattal egyetért, a polgármester szavazást rendel el.

A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát: 

20/2011. (IV.14.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  Széchenyi  utcai 
szolgálati  lakás  és  a  ravatalozó  cserepezési  munkálatainak  és  tetőjavításának, 
átalakításának elvégzésére megkért árajánlatok alapján a Csigi és Társa 2006. Bt. 9534 
Marcalgergelyi, Felszabadulás u. 76. szám alatti vállalkozást bízza meg. 
 A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést a Bt-vel megkösse.
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A polgármetster elmondja továbbá, hogy a megtakarított összeg lehetőséget nyújt arra, hogy a 
szolgálati lakás nyílászáróit kicseréltessék, így a felújítás ebből a szempontból teljes lenne.

A testület a javaslattal egyetért, a polgármester szavazást rendel el.

A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát: 

21/2011. (IV.14.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Széchenyi u. 21. szám 
alatti  szolgálati  lakás  nyílászárónak  cseréjéről  határozott.  Felhatalmazza  a 
polgármestert, hogy a nyílászáró csere elvégzését megrendelje.

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a turistaházra azt ígérik, júniusra elbírálják a 
már több, mint 1 éve benyújtott pályázatot. Amennyiben ez nem történik meg, szerinte a 
munkálatokat kb. 4 MFt-ért el lehet végeztetni. Elmondja továbbá, hogy az urnafal 
kialakítását a temetőben az idei évben vette tervbe a testület a költségvetés alapján. Lehet a 
falat elhelyezni a régebben kihagyott helyre, vagy a kisablakok alá. Ott szerinte mutatósabb 
lenne. 

 A testület az urnafal létesítéssel egyetért, a helyéről lehet akkor is határozni, ha a pontos 
méret meglesz.

A polgármester szavazást rendel el.

A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát: 

22/2011. (IV.14.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  temetőben  lévő 
ravatalozóhoz urnafal létesítését határozza el. 
 A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye a 
munkálatok elvégzésével kapcsolatban.

A  polgármestere  elmondja,  hogy  két  jelentkező   is  van  Varga  ÍSándor  és  Bolla  Gyula. 
Vállalják,  hogy közösen veszik bérbe az ingatlant.  Javasolja, hogy,  próbaidőre,  3 hónapra 
adják egyelőre bérbe, ebből kiderül, hogyan működik az együttélés. Aki nem fizet, az el kell, 
hogy hagyja  a lakást. A bérleti díjat javasolja 10 eFt összegben megállapítani.

 A testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozza következő  határozatát:

23/2011. (IV.14.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  Hathalom  pusztán 
lévő,  az  önkormányzat  által  megvásárolt  lakás  bérleti  díját  havi  10.000,-Ft-ban 
határozza  megmely  évente  az  infláció  mértrékével  növekszik.  Egyben  bérlőként 
kijelöli egyrészről Varga Sándor, másrészről Bolla Gyula  Hathalom pusztai lakosokat 
kezdetben 3 hónappróbaidőre. Amelyik fél fizetési elmaradásba esik, elveszíti a jogát a 
végleges szerződéskötésre.
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 A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 A polgármester javasolja, hogy a másik két szolgálati lakás bérleti díját – mivel már évek óta 
nem történt emelés – emelje meg a testület 15. eFtr-ra. A felújítások elvégzésével a két lakás 
egy kategóriába tartozik.

A testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozza következő  határozatát:

24/2011. (IV.14.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Széchenyi utca 13. és 
a Széchenyi utca 21. alatti lakások bérleti díját 2011. május 1. napjától 15.000,-Ft havi 
összegben állapítja meg. A díjat minden év január 1-től az infláció mértékkel emelni 
kell.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket erről értesítse

A polgármester elmondja, hogy a patatakok medrének tisztítása kedvező lehetőség adódott, ki 
tudta tisztítatni a vasútig ott, ahol hozzáfért a gép, ennek költsége 180 eFt volt. Kéri, hogy 
hagyja jóvá utólagosan a testület a munkálatok elvégzését, mely nagyban javította a 
patakmeder vízáteresztő képességét.

A testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozza következő  határozatát:

25/2011. (IV.14.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete utólagosan jóváhagyja a 
polgármester  által  megrendelt  patakmeder  tisztítási  munkálataira  kifizetett  180  eFt 
költséget.

A polgármester tájékoztatjaa testületet, hogy a falunap időpontja június 18. szombat. A 
fűnyírás, virágosítás, parkosítás folymatban van, de az idén nem biztos, hogy az 
önkormányzat tudja nyírni a füvet magánszemélyeknél. Kevés az ember. A költségeken sem 
emeltek már régóta, javasolja az emelést: az utcán 10 Ft udvaron 15 Ft legyen m2-enként. 

A testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozza következő  határozatát:

26/2011. (IV.14.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  az önkormányzat  által 
végzett  fűnyírás díját a ház előtti  utcaszakasz kaszálása esetén 10 Ft/m2-ben, udvar 
kaszálása  esetén  15,-Ft/m2-ben  határozza  meg.  Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a 
lakosságot erről értesítse.
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A polgármester javasolja, hogy a virágosítási akciót ismét rendezzék meg a faluban, mely 
javaslattal a testület egyetért. A polgármester javasolja, hogy a virágosításra a testület 100 eF 
összeget biztosítson.

A testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozza következő  határozatát:

27/2011. (IV.14.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  község 
virágosításának előmozdítása érdekében virágmag vásárlásra 100 eFt összeget biztosít 
költségvetése  terhére.  A Testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  magok  kiosztása 
érdekében a Faluvédő Egyesülettel vegye fel a kapcsolatot.

A polgármester elmondja még, hogy a parkosítás a Gomán háznál lett tervezve a beállított 
összegből. Kéri a testületet, tegyen javaslatot, hogy a hátsó falból mi legyen kialakítva. A 
testület virágtartók beépítését javasolja. A polgármester kéri a testületet, hogy a buszforduló 
közepének átalakításán is gondolkozzon és a későbbiekben tegyen javaslatot. Ami viszont 
fontos az az állattartás szabályainak változtatása. A községben szabadon is elkeztek állatot  
tartani, főként mangalica sertéseket. Az ilyen tartás azonban olyan zavaró szaghatással jár, 
amely a környéken lakókat zavarja. A rendelet módosítására vonatkozó javaslat arról szólna, 
hogy belterületen csak zárt helyen történhet az állattartás és legfeljebb 20 sertés és 10 
szarvasmarha legyen megengedett.

 A testület ezzel egyetért, a bűzt sokszor ők is tapasztalják.

 A polgármester szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás elfogadását.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotja következő  rendeletét:

7/2011. (V.02.) sz. képviselő-testületi rendelet - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési rendtartásról 
szóló 9/1993.(VI.30.) sz. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és 
elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a körjegyzőt, 
hogy a kihirdetésről gondoskodjon.

A polgármester elmondja, hogy az egyházközségek közreműködésével kapott az 
önkormányzat plusz egy közcélú foglalkoztatott munkahelyet.  Elmondja továbbá, hogy 
Tápszentmiklóson volt a hulladékgazdálkodási egyeztetés, melyen a megjelent 
polgármesterek egységes álláspontot alakítottak ki az önrész megfizetésével kapcsolatban. 
Ismerteti a határozati javaslatot. A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök  
szavazásra teszi fel a határozat elfogadását.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
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28/2011. (IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  a  GYŐRSZOL  által 
2011.  március  22-én  megküldött  ajánlatát  a  hulladékgazdálkodási   projekt  önrész 
visszafizetésének módjára vonatkozólag megvizsgálta.
A  GYŐRSZOL  által  nyilvántartott  Bakonytamási  községet  érintő  önkormányzati 
önrész 11.794.826,- Ft. 
Ezzel szemben a 2009. október 19-én 112 önkormányzat által  aláírt Alapító Okirat 1. számú 
mellékletében szereplő önkormányzati önrész Bakonytamási vonatkozásában 3.757.000,- Ft.
Mivel  a  két  összeg  közötti  különbség  több  mint  az  Alapító  Okiratban  szereplő  összeg 
kétszerese, a Képviselő Testület nem fogadja el a GYŐRSZOL ajánlatát, és nem ismeri el a 
megemelt önrész jogosságát sem.
Az Alapító Okirat mellékletében  szereplő és Képviselő Testületi határozattal vállalt önrész 
jogosságát a Képviselő Testület nem vitatja.
Azonban  mivel  az  Önkormányzat  és  a  GYŐRSZOL között  az  önrész  tekintetében  nincs 
egyetértés, a Képviselő Testület nem járul hozzá az önkormányzati önrész ütemezett vagy egy 
összegben történő kifizetéséhez addig, amíg a vitás kérdés nem rendeződik. 
A  két  fél  eltérő  álláspontjának  tisztázására  a  Képviselő  Testület  a  Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Veszprémvarsányi Régiójának 2011. április 12-én megtartott ülésén 
résztvevő polgármesterek döntését elfogadja, mely szerint a régió csatlakozik a GYŐRI 1. sz 
régió által 2011. április. 05. napján meghozott határozatban foglaltakhoz az alábbiak szerint:

1. Kérjenek fel gazdasági jogászt a társulási szerződés felülvizsgálatára a rendelkezésre álló 
összes dokumentum figyelembevételével.
2.  A felkért  jogász  tegyen  javaslatot  arra  vonatkozóan,  hogy az alapító  okirat  aláírásakor 
megállapított  önkormányzati  önrész hogyan változott,  mivel  a beruházás  műszaki  tartalma 
jelentősen csökkent az alapító okirat aláírásához képest.
3. A felkért jogász tegyen javaslatot arra, hogy mire kötelezi az önkormányzatokat (az önrész 
megfizetése tekintetében) a 2003. március 5. napján kelt, a KOMSZOL Kft ügyvezetője által 
aláírt levél.
A Képviselő Testület ezen kérdések megválaszolása után a felkért jogász véleményének és 
javaslatának figyelembe vételével hozza meg végső döntését.

A polgármester elmondja, hogy a bontott anyagokra jelenkeztek vevők, így a 
kerítésoszlopokra is. Ő 600,-Ft/db áron javasolja megpróbálni az értékesítést,mellyel a testület 
egyetért. A polgármester elmondja, hogy a kistraktort 40 eFt-ért sikerült értékesíteni, kéri, 
hogy ezt határozattal fogadja el a testület.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

29/2011. (IV.14.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  jóváhagyja  a  régi 
fűnyíró kistraktor 40.000,-Ft összegért történő értékesítését.

A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  Varga  István  külterületi  ingatlan  bérlésére 
nyújtott be igényt, ez a 0121 hrsz-ú ingatlan Gicnél, 5600 m2. Jvasolja 15 eFt/év bérleti díjért  
kiadni.
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A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök  szavazásra teszi fel a határozat 
elfogadását.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

30/2011. (IV.14.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  Bakonytamási  1212 
hrsz-on felvett földterületet 2014. december 31-ig bérbeadja a kérelmező Varga István 
Bakonytamási, Hathalom-pusztai lakosnak. A terület bérleti díja 15.000,-Ft/év, mely 
összeg minden évben az éves inflációval növekszik, és amelyet minden év április 30-ig 
kell megfizetni az önkormányzat házipénztárába.
 A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést megkösse.

A kultúrház kertjének bérlete is lejár. Javasolja ezen bérleti díjat is megemelni évi 2.000,-Ft-
ra. . A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök  szavazásra teszi fel a határozat 
elfogadását.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

31/2011. (IV.14.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  Művelődési  Ház 
kertjének éves  bérleti  díját  2.000,-Ft-ban határozza  meg,  melyet  évente  az infláció 
mértékével emelni kell.
 A testület felkéri a polgármestert, hogy a terület bérlőjét erről értesítse.

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a szeméttelep rekultiváció folyik, május 
végére kell elkészülnie. Alapítványi támogatásokra érkeztek kérelmek, melyeket ismertet. A 
testület javasolja egyöntetűen 10 eFt támogatást a szervezeteknek.

A levezető elnök  szavazásra teszi fel a határozat elfogadását.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

32/2011. (IV.14.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  Veszprém  megyei 
Mentőszervezet „04 Alapítvány”-t, a Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítványt, a 
Vedszprém  Megyei  Falugondnokok  Egyesületét,  valamint  a  Veszprém  Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Polgári Védelmi Kirendeltségét egyaránt 10 eFt 
összeggel támogatja.
 A testület  felhatalmazza  a polgármestert,  hogy a támogatást  a szervezetek részére 
átutalja.

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Tatay kiadvány hamarosan megjelenik, a 
Tatay monográfiát készíttetik Teiszler Évával. Ez jövőre lesz aktuális. Elmondja továbbá, 
hogy egyeztetett a zsidó temetővel kapcsolatban, ennek alapján a zsidó temető kerítésének 
helyreállításii költségeinek harmadrészét a zsidó hitközség, harmadát egy leszármazó, 
harmadát az önkormányzat fedezné. Kb 400 eFt esik így az önkormányzatara.
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 A testület ezen megosztással egyetért, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatot.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

33/2011. (IV.14.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a községben lévő zsidó 
temető kerítésépítési munkálatait 400 eFt-tal támogatja.
 A testület felhatalmazza a polgármestert a pénzösszeg e célra való felhasználására.

Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester szociális ügyek tárgyalása 
miatt zárt ülést rendel el 1745-kor.

kmf.

Németh Károly Leitner Pál
polgármester körjegyző
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BAKONYTAMÁSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2011. (V. 02.) RENDELETE
a település rendtartásáról szóló 9/1993. (VI. 30.) rendelet módosításáról

Bakonytamási  Község  Önkormányzata  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdése alapján a település rendtartásáról szóló 9/1993. (VI. 30.) rendelet 
módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

 A 17. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az állattartás általános szabályai

17.§

1) A község belterületén  lévő ingatlanok  udvarán csak akkor tartható  haszonállat,  ha az 
állatok elhelyezésére szolgáló melléképület megfelel a hatályos építésügyi előírásoknak. 
Szarvasmarha és sertés csak az erre a célra szolgáló zárható épületben, ólban tartható, 
nem lehet az állatokat az ingatlan udvarán szabadon tartani.  Szabadtéri tartást  igénylő 
állatok (pl. mangalica sertés) csak külterületen tarthatók.

2)  A  belterületen  legfeljebb  20  sertés,  valamint  10  szarvasmarha  tartható  egy  ingatlan 
területén.

3) Az  állatok  tartása  a  környezetet  nem  károsíthatja,  az  emberek,  továbbá  az  állatok 
egészségét nem veszélyeztetheti.
Ennek érdekében az állattartó köteles:
a) a  tevékenységet  úgy folytatni,  különösen a  trágyát  úgy kezelni,  hogy az  bűzt  ne 

terjesszen, környezetet ne szennyezzen,
b) a  trágyatelepet  úgy létrehozni,  hogy a  keletkezett  trágyalé  közterületre,  szomszéd 

udvarára át ne folyjék,
c) az állatok tartására szolgáló létesítményeket rendszeresen takarítani és fertőtleníteni.”

2. §

Jelen rendelet 2011. június 1-én lép hatályba. A rendelet előírásainak nem megfelelően tartott 
haszonállatok elhelyezését 2011. december 31-ig kell az előírásoknak megfelelően kialakítani.

Bakonytamási, 2010. április 14.

Németh Károly Leitner Pál
polgármester körjegyző

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2010. május  2.

Leitner Pál
körjegyző
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