
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 11-én 1400 
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. Az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló

2. Vegyes ügyek

3. 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.

Napirend előtt

 Németh Károly polgármester ismerteti a testülettel a település első említésének 750 éves 
évfordulójának alkalmából megrendezett ünnepséggel kapcsolatosan az önkormányzathoz érkezett 
köszönő leveleket és gratulációkat. Megköszöni a testületi tagok közreműködését az üneppség és 
falunap lebonyolításában.

1. napirendi pont

A polgármester elmondja, hogy a az önkormányzat első féléves gazdálkodádáról szóló beszámolót 
mindenki megkapta. Kéri, hogy akinek észrevétele van a kiküldött anyagokhoz, a tegye meg.
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Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tett fel a beszámoló elfogadását. 

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

 

60/2011. (IX.11.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. év I. félévéről szóló 
költségvetési beszámolót megtárgyalta és elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.

2. napirendi pont

 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a  Bakonyerdő Zrt. a gerencsérre kivezető útnál az 
állami  erdőt  elérve  sorompót  kíván tenni.  Eredetileg  már  az  önkormányzati  utat  szerette  volna 
lezárni azzal, hogy kulcsot biztosít az önkormányzat részére, hogy az arra jogosan közlekedők ezt 
megtehessék, de ő nem támogatja az önkormányzati út lezárását. 
 A testület ezzel egyetért.
Javasolja, hogy azt engedjék meg, hogy a Zrt. erdejének útja előtt, még önkormányzati területen 
helyezhessék  el  a  sorompót,  így  egy  sorompóval  lezárhatják  mind  a  3  odavezető  utat.  Ez  az 
önkormányzati tulajdonban lévő út használhatóságát nem akadályozza.

 A testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslat elfogadását.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

61/2012. (IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületete  a  Bakonyerdő  Zrt. 
kérelmére ahhoz nem járul hozzá, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 0132 
hrszt-ú  utat  a  forgalom  elől  elzárja,  azonban  engedélyezi,  hogy  ezen  út 
Bakonyszentlászló  felőli  végére,  még  önkormányzati  tulajdonú  területen, 
megvédendő az állami  tulajdonú erdőterületen való illetéktelen átjárást,  sorompót 
létesítsen.
 A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket erről értesítse.

 

 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a GYŐRZOL Zrt. ismételten kéri a kamat 
megfizetését. Bakonytamási Önkormányzata a tőkerészt már megfizette a Zrt. részére, azonban sok 
önkormányzat még ezt sem. Javasolja, hogy még ne fizessék meg a kamatrészt, információi szerint 
a még egyáltalán nem fizető önkormányzatok bírósági eljárást is fontolgatnak ez ügyben.

 A testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslatot.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

62/2012. (IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a GYŐRSZOL Zrt. felé az 
általa kért kamatot jelen időpontban nem kívánja kiegyenlíteni, tekintettel arra, hogy 
a megállapodást követően a teljes tőkeösszeget átutalta a megjelölt folyószámlára.
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 A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket erről értesítse.

 A polgármester ismerteti a Pápateszéri Közös Fenntartású Körzeti Általános Iskola féléves 
gazdálkodási beszámolóját.

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

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

63/2012. (IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Körzeti 
Általános Iskola Pápateszér 2012. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót  
megtárgyalta és elfogadta.
 A testület felkéri a körjegyzőt, hogy Pápateszér Község Önkormányzatát erről 
tájékoztassa.

 A körjegyző ismerteti a Pápateszéri Közös Fenntartású Körzeti Általános Iskola alapító okiratának 
módosítására vonatkozó javaslatot.

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

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

64/2012. (IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Körzeti 
Általános Iskola Pápateszér alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot 
megtárgyalta és elfogadta.
 A testület felkéri a körjegyzőt, hogy Pápateszér Község Önkormányzatát erről 
tájékoztassa.

 A körjegyző ismerteti  az önkormányzati  rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 
szóló rendelet tervezetét.

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

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét:

 

6/2012. (IX.15.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletek 
előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendeletére vonatkozó javaslatot 
megtárgyalta és elfogadta.
 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a körjegyzőt, hogy a 
kihirdetésről gondoskodjon.

 Németh Károly polgármester elmondja, hogy a köztemetés költségét javasolja minden esetben – 
különösen akkor, amikor nem biztos annak visszafizetése – az örökhagyó által hátrahagyott 
ingatlanra hagyatéki teherként bejelenteni, így biztosított az önkormányzat anyagi igénye. A testület 
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ezzel egyetért.
 Javasolja továbbá, hogy a civil szervezetek támogatását alakítsa át a testület, kéri, hogy a 
képviselők is tájékozódjanak a környező önkormányzatok gyakorlatáról és aszerint alakítsák ki a 
jövő évi támogatás szabályait. Egyik lehetőség, hogy az önkormányzat pályázatot ír ki, előre 
nevesítve a megpályázható célokat és keretösszegeket. Természetesen az előző évi támogatásról 
való elszámolás benyújtása mindenképp alapfeltétel lenne. A temető működését is tisztázni kell az 
egyházakkal. Ennek feltételeiről is meg kellene határozni a következő üléseken.

Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester 1515 órakor szociális ügyek tárgyalása 
miatt zárt ülést rendelt el.-

kmf.

Németh Károly Leitner Pál
polgármester körjegyző
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