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JEGYZŐKÖNYV

Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 09-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
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. 2012. évi költségvetés
3. Vegyes ügyek
4. 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:

1/2012. (II.10.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetési 
módosítására  vonatkozó  javaslatot  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a körjegyzőt, hogy a kihirdetésről 
gondoskodjon.
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A  körjegyző  elmondja,  hogy  a  Pápateszér-Bakonytamási  Községek  Körjegyzőségének 
költségvetési módosító javaslatát és beszámolóját mindenki megkapta. Sikerült úgy lezárni a 
körjegyzőség megszűnését, hogy pénzügyileg ebben az évben már nem kell foglalkozni vele.

 A polgármester kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, az tegye meg.

 Kérdés, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatokat.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

2/2012.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  december  31.  napjával 
megszűnt  Pápateszér-Bakonytamási  Községek  Körjegyzősége  2011.  évi 
költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalta és elfogadta. 
 A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

3/2012.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  december  31.  napjával 
megszűnt  Pápateszér-Bakonytamási  Községek  Körjegyzősége  2011.  évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. napirendi pont

 A polgármester elmondja, hogy a 2012. évi költségvetési javaslatot mindenki megkapta. A 
javaslat  tartalmazza  az  előzetesen  egyeztetett  tételeket,  változás  e  területen  nem  történt. 
Ahogy már szó volt erről, a civil szervezetek részére 1 MFt került elkülönítésre.   Az eltelt  
évek tapasztalata alapján a költségvetésben megállapított támogatás az év első felében át lett 
adva az érintett szervezeteknek, de több olyan volt, akinek még év vége felé is megvolt a 
teljes  összeg,  szinte  kényszer  volt  elkölteni  a  pénzt.  Ez  évtől  javasolja  azt  a  rendszert 
bevezetni,  amely  más  helyeken  is  működik,  hogy  ennek  a  keretösszegnek  az  erejéig  a 
szervezetek kérelem alapján kapjanak támogatást egyedi testületi döntésekkel, és a kérelem 
mellé a megvalósítani kívánt program pénzügyi tervezetét is be kell nyújtani, így a testület 
mindig  tudja,  mire  ad  támogatást,  de  azt  is  meg  lehet  oldani,  hogy  a  kért  dolgokat, 
szolgáltatást az önkormányzat megvásárolja, és úgy adja át a szervezetnek, így az utólagos 
elszámolással sem lesz probléma.
 A testület  a  javaslattal  egyetért,  így a  levezető  elnök szavazásra  teszi  fel  a  támogatások 
elosztásának módjáról szóló szóbeli előterjesztést.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

4/2012.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  civil  szervezetek  és  a  helybéli 
egyházközségek  támogatásának  céljából  1.000.000,-Ft  keretösszeget  különített  el 
költségvetésében.  Az  elkülönített  keretből  a  civil  szervezetek  és  az  egyházak  a 
képviselő-testülethez  benyújtott  kérelemben megjelölt  célra  a  kérelemhez  mellékelt 
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pénzügyi terv alapján részesülhetnek. A benyújtott kérelmek támogatásáról, valamint a 
támogatás nyújtásának módjáról a testület a soron következő ülésén dönt.
 A benyújtott pályázati  céloknak a község lakosságát, vagy annak valamely,  a civil 
szervezet által képviselt csoportjának érdekeit kell szolgálnia, és ennek ki kell tűnnie a 
kérelemből is.
 A testület  felkéri  a körjegyzőt,  hogy az érintetteket a támogatások elosztásának új 
rendjéről tájékoztassa.

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a LEADER pályázatból esetlegesen megtérülő 
összeg nem szerepel a költségvetésben, mivel egyrészt még hiánypótlást kértek, immár 
másodízben az elszámoláshoz – az előzőnek határidőben és hiánytalanul eleget tett a Hivatal – 
másrészt az összege is bizonytalan. Az onnan visszaérkező összeg tehát „nyereség” lesz a 
jelenlegi tervezethez képest. Valószínűleg szükség lesz rá a következő évben, mivel az óvoda 
az önkormányzatok fenntartásába fog kerülni, az iskolákat pedig államosítják.
 Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása a tervezethez.
 
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a 2012. évi költségvetés 
elfogadását.

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

2/2012. (II.10.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. 
évi  költségvetésére  vonatkozó  javaslatot  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a körjegyzőt, hogy a kihirdetésről 
gondoskodjon.

3. napirendi pont

A polgármester elmondja, hogy mind a pápateszéri, mind a sokorópátkai iskola költségvetését 
előzetesen  megkapták  a  képviselők.  Hozzájárulást  egyik  önkormányzat  sem  kér 
Bakonytamásitól.  Kéri,  hogy akinek észrevétele  van az intézmények  költségvetéseihez,  az 
tegye meg.
 
Észrevétel,  hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel az intézmények 
2012. évi költségvetésének elfogadását.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

5/2012.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közös  Fenntartású  Körzeti 
Általános  Iskola  Pápateszér  2012.  évi  költségvetésének  tervezetét  megtárgyalta  és 
elfogadta.
 A  testület  felkéri  a  körjegyzőt,  hogy  Pápateszér  Község  Önkormányzatát  erről 
tájékoztassa.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
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6/2012.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Sokorói  Közoktatási  és 
Közművelődési  Központ  2012.  évi  költségvetésének  tervezetét  megtárgyalta  és 
elfogadta.
 A  testület  felkéri  a  körjegyzőt,  hogy  Sokorópátka  Község  Önkormányzatát  erről 
tájékoztassa.

 A polgármester ismerteti a Pápateszéren működő Domus Optima Állatmentő és Állatvédő 
Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét. Ők azok, akik vállalják, hogy a kóbor kutyákat az 
önkormányzat,  vagy  akár  magánszemélyek  jelzése  alapján  begyűjti  a  községben  és 
gondoskodik további sorsukról. A környékbeli  önkormányzatok támogatásához viszonyítva 
javasolja 50 eFt támogatás megítélését.
 
A testület a javaslattal egyetért,  így a levezető elnök kéri, hogy hozzon erről határozatot a 
testület.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

7/2012.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pápateszéren  működő  Domus 
Optima  Állatmentő  és  Állatvédő  Közhasznú  Egyesület  működését  2012.  évben 
50.000,-Ft összeggel támogatja.
 A testület felkéri a polgármestert, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  ahogy  már  ezt  jelezte  Győr  városa,  a 
nagytérségi hulladékgazdálkodási társulásnál a pályázati  önrész Társulási  Megállapodásban 
rögzített önrész feletti különbözetét jelentő összeget átvállalja azzal, hogy a különbözetre eső, 
valamint  a  hozzá  tartozó  támogatási  részarány összegével  megegyező  tulajdoni  rész  az  ő 
birtokába kerül. Javasolja a testületnek ezen megállapodás  elfogadását, az önkormányzat a 
vállalt  önrészt  már  megfizette,  az  ezen  felülit  pedig  –  ahogy  más  korábban  a  testület 
kinyilvánította – nem kívánja megfizetni.
 Érdemi hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatot.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

8/2012.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Győr  nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  által  benyújtott  pályázati  önrész 
Társulási Megállapodásban rögzített önrész feletti különbözetét jelentő tartozását Győr 
Megyei Jogú Város Önkormányzat részére felajánlja, azzal, hogy a különbözetre eső, 
valamint  a  hozzá  tartozó  támogatási  részarány  összegével  megegyező  tulajdoni 
részarányát átadja Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
 A testület felhatalmazza a polgármestert,  hogy ezen megállapodást rögzítő okiratot 
Bakonytamási Község Önkormányzata nevében aláírja.

 A körjegyző ismerteti a cigány nemzetiségi önkormányzat elnökének kérelmét, mely szerint a 
testület a már korábban megkötött együttműködési megállapodást erősítse meg.
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Érdemi hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatot.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

9/2012.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamási  Cigány 
Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött  megállapodást  megerősíti,  és  felkéri  a 
körjegyzőt, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnökét erről tájékoztassa.

Több hozzászólás  nem volt,  így Németh  Károly polgármester  1730 órakor  szociális  ügyek 
tárgyalása miatt zárt ülést rendel el.

kmf.

Németh Károly Leitner Pál
polgármester körjegyző
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