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JEGYZŐKÖNYV

Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 19-én 1630 

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. Bakonyalja 2002. Kft törzstőke emelése
2. Hulladékszállítási díj módosítása
3. 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

Németh  Károly polgármester  elmondja,  hogy az önkormányzatok polgármesterinek elmúlt 
heti  megbeszélésén  az  a  döntés  született,  hogy a  szentlászlói  kútban  lévő  tulajdoni  részt 
minden önkormányzat apportként beviszi az önkormányzati tulajdonú Kft-be. Javasolja, hogy 
ezt a döntést a testület hozza meg.

A testület a javaslattal egyetért, így a polgármester szavazásra tette fel javaslatot.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

52/2012.(VI.19.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Bakonytamási  Község 
Önkormányzata  résztulajdonában  lévő  Bakonyszentlászló  0368/4  hrsz-ú  kivett 

2012.06.19. 3/1. oldal



Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete     

víztároló megnevezésű ingatlant a Bakonyalja 2002. Kft-be (8438 Veszprémvarsány 
Kossuth u. 44.) apportálja. 
Az  apportálással  egyidejűleg  a  Bakonyalja  2002.  Kft.  törzstőkéjének  emelését 
jóváhagyja. 
Bakonytamási  Község  Önkormányzata  tagi  törzsbetétjét  a  Bakonyalja  2002.  Kft-n 
belül 2.190.000.-Ft-ról megemeli 1.630.000.-Ft-tal. A tagi törzsbetét 3.780.000.-Ft-ra 
emelkedik tekintettel arra, hogy Pápateszér 40.000,-Ft jegyzett tőkéje a jövőben nem 
Bakonytamási vonatkozásában lesz nyilvántartva.
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges okiratokat írja 
alá.

2. napirendi pont

 A polgármester ismerteti a testülettel  a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2012. május 31-én tartott ülésén megtárgyalt, 
a  GYŐR-SZOL Zrt. által javasolt 2012. évi közszolgáltatási díjak emelésére vonatkozó  
javaslatot.

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

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét:

4/2012. (VI.22.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a testülete a települési 
szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 9/2010. (XII.31.)  sz. 
rendelete módosítására 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  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  temető  előtti  parkolóra  egy  kedvezőbb 
ajánlatot kaptak az előzőnél, melyet ismeretet.
 A testület javasolja ezen ajánlat elfogadását.

A polgármester szavazásra tette fel javaslatot.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

53/2012.(VI.19.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a temető előtti parkoló kialakítására 
a  VIA  VOMITO Kft.  (8200  Veszprém,  Kádártai  u.  27.) által  adott  1.191.849,-Ft  bruttó 
összegű ajánlatot  fogadja el.  A testület  felhatalmazza a polgármester  a munkálatok 
elvégzésének megrendelésére és a szerződés megkötésére.

2012.06.19. 3/2. oldal



Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete     

 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az Önkormányzat részére egy illető felajánlotta 
megvételre Tamási régi pecsétjét. Kételkedik azonban, hogy ez a valódi pecsét lenne. Hogyan 
kerülhetett hozzá, egyáltalán, a hitelességére van-e bizonyíték.

 Dr. Orbán Sándor alpolgármester szerint tanusítványt kell kérni róla, és utána esetleg lehet 
szó folytatásról.

 A polgármester tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy az emlékparkhoz az ivókút, 
szökőkút,  padok,  a  temetőbe  az  ivókút  és  padok,  valamint  az  máltai  házhoz  a  grillező 
megvásárlásra  kerültek,  hétfőn  szállítják  őket.  Egy  szobrot  pedig  vásároltak  a 
körforgalomhoz. is. Elmondja még továbbá, hogy a Bakonyalja Kft-ből való részesedést az 
önkormányzat  fűnyírókra  és  számítógépekre  fordította  a  felmerült  lehetőségek  közül, 
valamint a ravatalozóba vásárolnak új székeket.

Lakatos  Zoltán  képviselő  javasolja  a  testületnek,  hogy  a  hivatalban  dolgozók  részére 
köztisztviselők napja alkalmából 1 havi illetményüknek, bérüknek megfelelő jutalmat utaljon 
ki a testület
A testület a javaslattal egyetért, a polgármester és Kiss Tibor képviselő a szavazásban nem 
kíván részt venni, mivel érintettek, így dr. Orbán Sándor alpolgármester szavazásra teszi fel a 
javaslatot.
 A testület 3 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozza következő  határozatát:

54/2012. (VI.19.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamásiban  dolgozó 
köztisztviselőket,  a  polgármestert,  valamint  a  tanyagondnokot  egy  havi 
illetményüknek  megfelelő  jutalomban  részesíti  a  a  községért  végzett  munkájuk 
elismeréseképpen a köztisztviselők napja alkalmából  Az összeget a dolgozók kérése 
szerinti formában kell kifizetni.
 A testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a kifizetésről gondoskodjon.

A polgármester javasolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan minden 8. osztályt elvégzett 
bakonytamási tanuló kapja meg az 5.000,-Ft-os támogatást.
 A testület a javaslattal egyetért. A polgármester szavazást rendel el.
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát: 

55/2012. (VI.19.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  minden 
Bakonytamásiban  állandó  lakhellyel  rendelkező,  nyolcadik  osztályt  elvégzett 
tanulónak biztosít 5.000,- forintos támogatást.

Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester 1715 órakor az ülést bezárta

kmf.

Németh Károly Leitner Pál
polgármester körjegyző
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