
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 31-én 1700 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 pontjait, melyek a következők:

1. Kirívóan közösségellenes magatartásokat meghatározó rendelet elfogadása
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 körjegyző elmondja, hogy a megváltozott jogszabályi előírások miatt a képviselő-testület nem 
határozhat meg szabálysértési tényállásokat, ezeket a meglévő rendeletekben is hatályon kívül kell 
helyezni.  Megengedett  azonban,  hogy tiltott,  kirívóan közösségellenes  magatartásokat  állapítson 
meg, természetesen figyelembe véve azt, hogy már szabályozott társadalmi viszonyokat nem lehet 
szabályozni. A kézhez kapott tervezet ezeket a rendelkezéseket tartalmazza,  figyelembe véve az 
eddigi szabálysértésként meghatározott viselkedési módokat is.

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

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét:
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5/2012. (IX.15.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokról szóló rendeletére vonatkozó javaslatot megtárgyalta és 
elfogadta.

 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a körjegyzőt, hogy a 
kihirdetésről gondoskodjon.

2. napirendi pont

 A polgármester ismerteti a Kormányhivatal levelét a testületi jegyzőkönyvek beküldésével 
kapcsolatos előírásokról.

 A testület az előadottakat tudomásul veszi, így a levezető elnök szavazásra tette fel azok 
elfogadását.

 A testület 7 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

58/2012. (VIII. 25.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testületet a Kormányhivatal által a 
jegyzőkönyvek továbbítására vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi, egyben kéri a 
körjegyzőt,  hogy  a  jövőben  az  ott  leírtak  alapján  teljesítse  a  jegyzőkönyvek 
megküldését, illetőleg az elektronikus adatszolgáltatást.

 

 Németh Károly megkérdezi, hogy egyéb üggyel kapcsolatban van-e hozzászólás.

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

kmf.

Németh Károly Leitner Pál
polgármester körjegyző
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