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Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25-én 1500 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.      Önkormányzati hivatal létrehozása 

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.

1. napirendi pont

A polgármester elmondja, hogy Csót és Nagygyimót jelezte szándékát közös önkormányzati hivatal 
létrehozására  Bakonytamási  és  Nagydém községekkel.  A székhely szeretne  Csót  lenni.  Gyimót 
számára  fontos  lenne  a  gyors  válasz,  mert  nekik  van  szándéknyilatkozatuk  Pápa  felé.  Ha  ez 
megvalósulna, akkor ide jönne, ha nem, akkor a városhoz. Bakonytamási részére a székhely státusz 
fontos lenne. Lovászpatonán is járt, de ott sem lenne esély a központi szerepre. Nem lehet elvitatni,  
hogy nagyobb község Csót. Kéri a testület javaslatát.

 A testület szerint a Csóttal és Nagygyimóttal történő megegyezést kell elsődlegesen megkísérelni 
azzal, hogy kirendeltség működjön Bakonytamásiban az eddigi feltételekkel, valamint a támogatás 
elosztás lakosságszám arányosan történjen.  

 A polgármester kéri, hogy ezt a szándékot határozattal erősítse meg a testület.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

 71/2012. (X.25.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy Csót, 
Nagydém és  Nagygyimót  községekkel  közös önkormányzati  hivatalt  hozzon létre 
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2013. január 1. napjával.
 A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  tárgyalások  lefolytatására  az 
Önkormányzat  nevében  azzal,  hogy  Bakonytamásiban  a  jelenlegi  dolgozókkal 
kirendeltség működjön, illetőleg a közös hivatal támogatásának elosztása a községek 
között lakosságszám arányosan történjen.
 A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett önkormányzatok polgármestereit 
erről értesítse.

2. napirendi pont

 A  polgármester  elmondja,  hogy  a  civil  szervezetek  támogatásáról  szóló  rendelet  tervezete 
kifüggesztésre  került  a  hirdetőtáblákra,  azokhoz  észrevétel  nem  érkezett.  A  támogatások 
szabályozása elengedhetetlen. Kéri a testület véleményét. 
 Érdemi hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslat elfogadását.
  A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét:

 7/2012. (XI.01.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 
támogatásáról  szóló rendeletére vonatkozó javaslatot megtárgyalta és elfogadta.
 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a körjegyzőt, hogy a 
kihirdetésről gondoskodjon.

 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Takács András javaslatot tett arra, hogy amennyiben a 
vasút  melletti  önkormányzati  útnál  lévő  fűzfákat  kivághatja,  rendbe  teszi  az  út  környékét  és 
továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy az út az ő területén vezessen át és ne kelljen a valódi helyét 
kitisztíttatni, újra kialakítani az utat a régi helyén.
 Kiss Tibor képviselő szerint a területet újra kimérik, és ott az önkormányzatnak kell hogy legyen 6 
méteres útja. Javasolja, térjenek rá vissza a kimérés után.
 A testület ezzel egyetért.
 A polgármester elmondja, hogy a Sabla -féle telekre az Andl Kft. fákat, dísznövényeket ültetne. 180 
eFt-ért  ültetnének  bele  65  db  fát,  cserjét.  Az  új  parkba  31  db  növényt  82  eFt-ért.  Előtte  
tereprendezés szükséges. Kéri a testület véleményét az ajánlatról.
 A testület az ajánlatot elfogadhatónak tartja. A polgármester szavazásra teszi fel az ajánlat 
elfogadását.
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

72/2012. (X.25.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Andl  Kft  ajánlatát 
elfogadva  a  Sabla-féle  telek  és  az  emlékpark  növényekkel  való  beültetésére  tett 
ajánlatát  elfogadja.  Összesen  262.000,-Ft  értékben  A  testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a munkálatok megrendelésére és kifizetésére. 

  A posta új vezetője kéri, hogy a nyitva tartást megváltoztathassa fél 8 tól fél 4-ig.  A testület ezzel 
egyetért, kéri a polgármester, hogy ezt jelezze a postai központ felé.

 A  polgármester  javasolja,  hogy  a  tűzgyújtási  tilalmak  betartatására  alkosson  rendeletet  as 
következő  ülésen  a  testület.  A képviselők  ezzel  egyetértenek,  felkérik  a  körjegyzőt,  hogy  a 
tervezetet készítse el és függessze ki véleményezésre.
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 A polgármester  elmondja,  hogy a teleház működésével  kapcsolatban problémaként  jelentkezik, 
hogy a néhány odalátogató gyerek rendetlenkedik, a gépek egy része pedig már nem is működik,  
perifériák  tűntek  és  tűnnek  el.  Javasolja,  hogy  a  télre  mindenképpen  zárják  le  tekintettel  az 
állapotokra és arra, hogy a fűtés jelenleg gazdaságosan nem oldható meg.
 A testület a javaslattal egyetért, a polgármester szavazást rendel el.
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

73/2012. (X.25.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a teleház működését a téli 
hónapokra felfüggeszti tekintettel a gazdaságtalan fűtési ehetőségre, illetőleg az oda 
látogatók magatartása miatt meghibásodott, hiányos gépek működésképtelenségére.

A polgármester javasolja, hogy az idei nyugdíjas nap maradjon el, tekintettel arra, hogy a fellépők 
tiszteletdíja nagy mértékben emelkedett.  A szokásos karácsonyi  támogatást  azonban kifizetik az 
eddigi évek gyakorlatának megfelelően.
 A testület a javaslattal egyetért.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a  hathalmi születésű Ihász Lajosról szóló könyv a 
következő hónapokban elkészül. Javasolja  a testület részére fontolja meg a kiadás támogatását. 
Érintettsége folytán a döntésben nem kíván részt venni, ezt a testület tudomásul veszi.
 A testület  a kiadás támogatásával egyetért,  100 E Ft-ot biztosít erre a célra. Dr. Orbán Sándor 
alpolgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.
 A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

74/2012. (X.25.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Ihász  Lajosról,  a 
községhez  tartozó  Hathalom  nevezetes  szülöttéről  készülő  könyv  kiadásának 
költségeit 100.000,-Ft összeggel támogatja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a 
támogatás kifizetéséről gondoskodjon.

 Polgármester ismerteti a testülettel a kistérségi társulás alapszabály módosítását. Hozzászólás nem 
volt, így szavazásra tette fel annak elfogadását.
 A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

75/2012. (X.25.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Többcélú  társulás 
Alapító  okiratának  módosításáról  szóló  javaslatot  megtárgyalta  és  elfogadta.  A 
testület felkéri a polgármestert, hogy a társulást erről értesítse.

Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester 1615 órakor szociális ügyek tárgyalása 
miatt zárt ülést rendelt el.

kmf.

Németh Károly Leitner Pál
polgármester körjegyző
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