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JEGYZŐKÖNYV

Készült  a Bakonytamási  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  2011. augusztus 31-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:
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. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás felé fennálló önrész megfizetése
2. Vegyes 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 javasolja, hogy a megküldött részletfizetési ajánlatok alapján a Társulás felé 
fennálló 10 % önrész megfizetése tekintetében javasolja, hogy az önkormányzat fizesse meg 
egy összegben.  Lehetőség  van részletfizetésre  is,  5  éves  futamidő  esetén  890.000,-  Ft-tal 
kellene többet fizetni. Tápszentmiklós polgármesterének véleménye szerint, aki ezt a területet 
képviseli, ez nem lehet megúszni hetvenen fölüli számú önkormányzat már fizetett. Tamási ki 
tudja fizetni egyben a 3,754.258,- Ft-ot. Javasolja, egyben fizessék ki. Az elmúlt években a 
lakosság helyett felét kifizette a díjnak az önkormányzata, ez évtől ez megszűnt, így 3 év alatt  
visszajön ez a pénz.

 A testület az egy összegben történő kifizetéssel egyetért.

  Fejes  Ákos  képviselő  szerint  közölni  kell  a  lakossággal,  a  lakossággal,  hogy  az 
önkormányzat kifizette ezt az összeget és nem lett beépítve a szemétszállítási díjba. 

Más hozzászólás nem érkezett, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatot.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
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57/2011. (VIII.31.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Győr  Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  felé  fennálló  10%-os,  alapító  okiratban  lefektetett 
önrészének - amely 3.757.258,-Ft, - egy összegbe történő kifizetéséről döntött.
 A testület felkéri a polgármestert, hogy erről a Társulás vezetőségét értesítse, és az 
önrész átutalásáról gondoskodjon.

2. napirendi pont

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a nyugdíjas nap október 1-én lesz megtartva. 
A turistaház elkészül szeptember végére. Októberben közepén lenne egy ünnepélyes átadás, 
addigra elkészül a filagória is.

Kiss  Tibor  képviselő  javasolja,  hogy  a  Németh  Tibor  által  készített  Tatay  monográfia 
kiadásához járuljon hozzá az önkormányzat 100 eFt összeggel.

 A polgármester  bejelenti  érintettségét  az ügyben így a döntéshozatalban nem kíván részt 
venni és véleményt nyilvánítani sem.

 A  testület  a  bejelentést  tudomásul  veszi.  A  képviselők  egyetértenek  a  javaslattal,  mivel 
színvonalas könyv készült Bakonytamási díszpolgáráról.

 Az alpolgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

 A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát:

58/2011. (VIII.31.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete Németh Tibor által szerkesztett „A 
Kék Hegedű árnyékában – Tatay Sándor írásai szülőfalujáról” című könyv kiadásának 
költségeihez 100.000,-Ft összeggel hozzájárul.
 A testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy erről a nevezettet értesítse, és 
a megállapított összeg kifizetésről gondoskodjon.

Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester az ülést 1630 órakor bezárja.

kmf.

Németh Károly Leitner Pál
polgármester körjegyző
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