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JEGYZŐKÖNYV

Készült  a Bakonytamási  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  2011. november 30-án 
1730 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. 2011. évi költségvetés módosítása
2. 2011. évi ¾ éves gazdálkodási beszámoló
3. 2012. évi költségvetési koncepció
4. Vegyes ügyek
5. 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

Németh  Károly  polgármester  elmondja,  hogy  a  költségvetés  módosítására  vonatkozó 
javaslatot mindenki megkapta. Kéri, hogy akinek észrevétele van, az tegye meg.

 Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a módosítási javaslat elfogadását.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét:

9/2011. (XI.30.) sz. képviselő-testületi rendelet - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetési 
módosítására  vonatkozó  javaslatot  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a 
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jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a körjegyzőt, hogy a kihirdetésről 
gondoskodjon.

2. napirendi pont

 Németh Károly polgármester elmondja, hogy a költségvetési beszámolót mindenki megkapta, 
úgy az önkormányzatét, mint a körjegyzőségét. Kéri, hogy akinek észrevétele van, az tegye 
meg.

 Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a beszámolók elfogadását.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

63/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
A  Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  körjegyzőség 
háromnegyedéves  gazdálkodásáról  szóló  beszámolót  megtárgyalta  és 
elfogadta.
 A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

64/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
A  Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
háromnegyed  éves  gazdálkodásáról  szóló  beszámolót  megtárgyalta  és 
elfogadta.
 A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

3. napirendi pont 

 A  polgármester  ismerteti  a  2012.  évre  vonatkozó  költségvetési  koncepciót.  Az  eddigi 
fejlesztéseknek  valószínűleg  vége  szakad,  mivel  a  finanszírozás  változni  fog  nagy 
valószínűséggel.  Az  5,3  MFt  Leader  támogatás  visszaigénylése  nem  szerepel  az  adatok 
között.  Az  elszámolás  bonyolult,  rengeteg  dokumentumot  igényel,  december  31-ig  kell 
benyújtani.  A koncepcióban  5  MFt  lett  tervezve  emlékpark  kialakítására.  Az egyesületek 
támogatásán is el kellen gondolkodni, mert változtatás szükséges. Néha kényszernek látszik 
elkölteni  a  testület  által  adott  támogatást,  az  elszámolásért  is  néha  külön  kell  szólni. 
Mindezzel együtt kéri, hogy akinek észrevétele van, az tegye meg.

 Érdemi  hozzászólás  nem  volt,  így  a  levezető  elnök  szavazásra  tette  fel  a  koncepció 
elfogadását.

 A testület 7 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

65/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
A Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az Önkormányzat  2012. 
évi költségvetési koncepciójára vonatkozó javaslatot megtárgyalta és elfogadta.
 A koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

4. napirendi pont
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A polgármester ismerteti a vízdíj 2012. évi mértékére vonatkozó javaslatot. Kéri a testületet, 
hogy fogadja el azt a szolgáltató által megküldött dokumentumok alapján.

 Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatot.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a következő rendeletét:

10/2011. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi ivóvíz szolgáltatási 
díjára vonatkozó javaslatot megtárgyalta és elfogadta.
 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kiss Tibor képviselő  javasolja, hogy az előzőhöz hasonlóan javasolja a testületnek, hogy a 
hivatalban dolgozó, Bakonytamási ügyeit intéző köztisztviselőt és a polgármestert részesítse 
jutalomban  a  testület,  mivel  munkájukat  lelkiismeretesen  végezték  ezideig.  Javasolja  a 
körjegyzőnek is hasonló mértékű juttatás megállapítását. Nettó 50 eFt összegre gondol.
 
A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el.

 A testület 4 fő igen szavazattal egy tartózkodással meghozza következő  határozatát:

66/2011.(XI.30.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
A  Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamásiban  dolgozó, 
Bakonytamási  ügyeit  lelkiismeretesen  intéző  Bácsi  Attiláné,  Ihász  Csabáné 
köztisztviselőket,  illetőleg  a  polgármestert  és  a  körjegyzőt  bruttó  102.000,-Ft 
jutalomban részesíti az Önkormányzat költségvetése terhére. Az összeget a dolgozók 
kérése szerinti formában kell kifizetni.
 A testület felkéri a polgármestert, hogy a kifizetésről gondoskodjon.

Több hozzászólás  nem volt,  így Németh  Károly polgármester  1825 órakor  szociális  ügyek 
tárgyalása miatt  zárt ülést rendel el.

kmf.

Németh Károly Leitner Pál
polgármester körjegyző
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BAKONYTAMÁSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2011. (XII. 1.) RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ KÖZÜZEMI VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT 
IVÓVÍZÉRT FIZETENDŐ DÍJRÓL SZÓLÓ 5/2004. (IV. 1.) RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Bakonytamási Község Önkormányzata az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. 
törvény  7.  §-ának  (1)  bekezdése  és  11.  §-ának  (1)  bekezdése  alapján  Bakonytamási 
Önkormányzat  Képviselő-testületének 5/2004. (IV.1.)  rendeletét  (továbbiakban:  rendelet)  a 
következők szerint módosítja:

1. §

A rendelet 3. §-ban foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

„3. §
1./ Ivóvízdíj 202- Ft/m3
2./ Ivóvízben foglalt bérleti díj   20,- Ft/m3
3./ A fogyasztó vezetékén a saját
     hibájából történő vízelfolyás díja 101,- Ft/m3
4./ Fogyasztó által kért rendkívüli leolvasás 260,- Ft/leolvasás
5./ Vízszolgáltatási alapdíj:
a.) Vízmű tulajdonában lévő vízmérők:   Ft/hó 

Átmérő Lakosság             Közület
DN 13     200,-        500,-
DN 20     500,-  1.000,-
DN 25     700,-  1.500,-
DN 30  1.100,-  2.000,-
DN 40  1.300,-  2.500,-
DN 50  2.300,-  3.000,-
DN 80  3.500,-  3.500,-
DN 100  4.000,-  4.000,-  
DN 150   nem lakossági szolgáltatási méret  5.000,-
DN 200   nem lakossági szolgáltatási méret  7.000,-

b.) Fogyasztó tulajdonában lévő vízmérők    Ft/hó
- Lakosság (minden méret)     140,- 
- Közület (minden méret)     350,-

„A díjakat a mindenkori hatályos ÁFA terheli.”
2. §

(1) Jelen  rendelet  2012.  január  1.  napján  lép  hatályba,  a  módosult  díjszabást  csak  ezt 
követően lehet alkalmazni.
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(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Bakonytamási Önkormányzat 
Képviselő-testületének 8/2010. (XII.31.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
vízműből  szolgáltatott  ivóvízért  fizetendő  díjról  szóló  5/2004.  (IV.  1.)  rendelet 
módosításáról.

Bakonytamási, 2011. november 31.

Németh Károly Leitner Pál
polgármester körjegyző

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2011. december 1.

Leitner Pál
körjegyző
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