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Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 08-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 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. Vegyes ügyek
2. 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 tájékoztatja a testületet,  hogy a rendőrség – a Csóton történt 
polgármesteri  megbeszélés alapján – 10,-Ft/fő/hó támogatást  kér ahhoz, hogy a gyakoribb 
gépkocsis járőrszolgálat üzemanyagköltségeit fedezzék.   Kéri, hogy akinek észrevétele 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:

19/2012.(III.08.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Rendőrkapitányság részére a 
körzeti  megbízottak  üzemanyagköltségéhez  10,-Ft/fő/hó  támogatást  biztosít  2012. 
évre.  A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  erről  megküldendő 
megállapodást aláírja, illetőleg az összeg átutalásáról gondoskodjon.
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A polgármester  tájékoztatja  a  testületet  arról,  hogy az AGROPRODUKT ZRt.  Hathalmon 
pályázatot  adott  be az  által  használt  mezőgazdasági  utak  rendbetételére.   Ezek között  két 
olyan  út  van,  amely  az  önkormányzat  tulajdonát  képezi.  Ehhez  hozzájáruló  nyilatkozatot 
kértek korábban, azonban a pályázatukhoz ez nem volt elég, képviselő-testületi határozatot 
kell  csatolniuk.  Kéri  a  testületet,  hogy  járuljanak  hozzá  a  pályázat  benyújtásához  az 
ismertetett  pályázat  feltételek  alapján,  hisz  így  ezen  utak  karbantartásának  feladata  így 
megoldódik az önkormányzat részéről.

 Érdemi hozzászólás nem volt,így a levezető elnök szavazásra tette fel a kérelmet.
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

20/2012.(III.08.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  (cím:  8555. 
Bakonytamási,  Széchenyi  u.  1.)  mint  a  Bakonytamási  085,  086  helyrajzi  számú 
ingatlanok  1/1  tulajdoni  hányadának  kizárólagos  tulajdonosa  visszavonhatatlan 
hozzájárulását  adja  az  AGROPRODUKT  ZRT.  (8500.  Pápa,  Szent  István  út  12., 
regisztrációs szám: 1000406369) (a továbbiakban: Beruházó) Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési  Alap  (EMVA)  Új  Magyarország  Vidékfejlesztési  Program, 
„Mezőgazdasági  utak  fejlesztése.”  (Jogcímkód:  6.130.02.01.)  keretében benyújtásra 
kerülő  támogatási  kérelmébe  foglalt  beruházás  fenti  ingatlanon  történő 
korlátozásmentes  megvalósításához  és  a  vonatkozó  jogszabályok,  valamint 
feltételrendszerek szerinti üzemeltetéséhez.
A Beruházó fenti ingatlant birtokolhatja és használhatja akként, hogy az intézkedésre 
vonatkozó  valamennyi  jogszabálynak,  feltételrendszernek  és  előírásnak  minden 
tekintetben megfeleljen  az őt  terhelő kötelezettségek fennállása  alatt.  E tekintetben 
akadályozó tényezőt az Önkormányzat nem támaszt, ezzel ellentétes feltételt nem szab 
Beruházóval szemben és jelen nyilatkozatot nem módosítja hátrányosan a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt.
Kijelenti továbbá, hogy a megvalósítani tervezett beruházásra vonatkozó valamennyi 
rendelkezésre álló dokumentációt teljes egészében áttanulmányozta és megismerte, az 
abban foglaltak megvalósításához hozzájárul és jelen visszavonhatatlan nyilatkozatot 
szabad  elhatározásából  állította  ki.  Vállalja,  hogy  a  beruházással  érintett  ingatlan 
feletti  rendelkezési,  tulajdonosi  és  használati  jogai  tekintetében  az  általa 
kezdeményezett  és  esetlegesen  bekövetkező  változások a  beruházás  Beruházó által 
történő megvalósítását és üzemeltetését nem korlátozhatják, vagy akadályozhatják.

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Csót polgármestere megkereste őt és Nagydém 
polgármesterét  azzal,  hogy  egyeztessen  a  körjegyzőséghez  való  csatlakozásról.  Konkrét 
megállapodásról  nem  volt  szó,  azonban  felajánlották  Csót  részére,  hogy  csatlakozhat  a 
jelenlegi körjegyzőséghez. E hónapban lesz testületi ülés Csóton, ott tárgyalni fognak erről a 
kérdésről is. Ha nem sikerül megegyezni, akkor Csót Ugodhoz kerül, Tamási és Nagydém 
Patonához a Pápán ismertetett felosztás szerint.
 A polgármester felkéri a körjegyzőt, hogy ismertesse a LEADER elszámolás eredményét.

 Leitner  Pál körjegyző elmondja,  ahogy a testület  előtt  is ismert,  elkészült  az ifjúsági ház 
régóta esedékes felújítása. Erre az önkormányzat pályázatot adott be és nyert is ezen pénzt a 
munkálatok elvégzéséhez. A munkálatokat polgármester úr irányításával és szervezésével el is 
végezték, így az elmúlt év végén a LEADERtől kapott útmutatás szerint benyújtásra került az 
elszámolás.  Ez  év  elején  érkezett  egy  hiánypótlást  előíró  levél  az  MVH-tól,  melynek 
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határidőben,  hiánytalanul  eleget  tett  az  önkormányzat.  Ezután  érkezett  egy  következő 
hiánypótlás,  melyben  újabb  feltételeket  szabtak  az  elszámolás  elfogadására,  melyben  a 
munkadíj  számlák  elszámolásához  kérték  az  árajánlatokat,  mivel  az  anyagokat  az 
önkormányzat vásárolta meg és biztosította a kivitelezők részére, szerződést pedig a munka 
elvégzésére  kötöttünk.  A  későbbi  egyeztetések  során  kiderült,  hogy  a  vállalkozók  által 
benyújtott  számlák elszámolásával tulajdonképpen nincs probléma. Az anyagszámlák nagy 
részét  azonban  nem tudják  elfogadni,  mivel  az  önkormányzat  vásárolta  meg  a  szükséges 
építőanyagot, és például a vakolatfesték a költségvetésben m2-re lett megadva, az számlán 
azonban (ahogy a festékeknél mindig) kg-ban szerepel, így bár az anyag felhasználásra került, 
nem  elszámolható,  mivel  a  mértékegység  a  számlán  nem egyezik  az  MVH  kód  szerinti 
mértékegységgel. Így, mivel az ezek alapján elfogadható számlák összege nem éri el a teljes 
költség 80%-át, nem lehet visszaigénylést benyújtani.

 Németh  Károly  polgármester  elmondja,  az  senkit  nem  érdekel,  hogy  a  beruházás 
megvalósult,  és úgy, ahogy tervezve lett,  papíron nem elszámolható.  A kapott tájékoztatás 
szerint egy generálkivitelezővel kellett volna megállapodni, aki egy számlát állított volna ki és 
akkor nem lett volna ilyen probléma. A végén már ott tartott az ügy, hogy egy doboz festék 
megvásárlásának  elszámolásához  is  három  üzlet  árajánlatát  kellett  volna  csatolni  az 
elszámoláshoz, hogy miért pont ott vásároltuk meg. Sajnálja, hogy így alakult az értelmetlen 
és életszerűtlen szabályozások miatt. A felújítást azonban mindenképp el kellett volna végezni 
saját  erőből  is,  így  legfeljebb  az  ÁFA  az,  amivel  többe  került  az  önkormányzatnak  a 
beruházás.

Dr.  Orbán Sándor alpolgármester  szerint  ez megérne  egy újságcikket.  Az is,  hogy utólag 
árulják el, hogy hogyan kellett volna elvégeztetni a beruházás. Az önkormányzat azon volt, 
hogy  minél  olcsóbban,  de  jó  minőségben  végezzék  el  a  munkálatokat,  így  viszont  nem 
elszámolható.

 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  szobrászművész  –  ígérete  szerint  –  a 
közeljövőben eljön, hogy az emlékparkkal kapcsolatban a helyszínen tájékozódjon.
 A testület javasolja, hogy a vele történt egyeztetések után beszéljék meg az emlékpark ügyét.

 Németh  Károly  polgármester  elmondja  továbbá,  hogy  a  kolumbárium  létesítésének 
munkálatait  időszerű  lenne  elkezdeni.  A  testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  ezzel 
kapcsolatban  szerezzen  be  árajánlatokat  és  azokat  tárja  a  testület  elé,  hogy  ki  lehessen 
választani a legkedvezőbbet és elkezdődhessen a megépítése.

 A testület  a  javaslattal  egyetért,  így a  levezető  elnök szavazásra  teszi  fel  a  támogatások 
elosztásának módjáról szóló szóbeli előterjesztést.

Több hozzászólás  nem volt,  így Németh  Károly polgármester  1645 órakor  szociális  ügyek 
tárgyalása miatt zárt ülést rendel el.

kmf.

Németh Károly Leitner Pál
polgármester körjegyző
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