
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 29-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
Varga Judit tagóvoda vezető
Németh Csaba polgármester Veszprémvarsány
Czibulya Balázs polgármester Sokorópátka

A polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a kiküldött napirend az óvoda ügyének előre 
hozásával módosuljon.  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, mely a következő:

1. Az óvoda működtetése

2. Az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló

3. 2013. évi költségvetési koncepció

4. Vegyes ügyek

5. Szociális ügyek

1. napirendi pont

A polgármester  elmondja,  felkéri  Németh  Csabát,  Veszprémvarsány  polgármesterét  és  Varga 
Juditot, a tagóvoda vezetőt, hogy ismertessék a képviselő testülettel az óvoda jövőbeli működésével 
kapcsolatos javaslatukat.

 Németh Csaba megköszöni  a lehetőséget,  hogy a testület  előtt  ismertetheti  javaslatát.  Eddig a 
varsányi iskola tagintézményeként működött az óvoda, ellátta a feladatát. Új jogszabályok alapján 
változás áll  be a finanszírozásban.  Még nem fogadták el  a  költségvetési  törvényt,  így kimerítő 
tájékoztatást nem tud adni. Jövő évtől az óvodát mindenkinek saját magának kell fenntartani,  a 
jelenlegi  támogatások  megszűnnek.  Az  iskola  állami  kézbe  kerül.  Az  étkeztetés  továbbra  is 
önkormányzati feladat lesz óvodánál is, iskolánál is. A jövőbeli finanszírozás ezt nem fogja fedezni. 
Eddig  kiegészítő  források  rendelkezésre  álltak,  a  varsányi  önkormányzat  is  tett  hozzá  saját 
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bevételeiből. A kiosztott táblázatban az óvodai és az iskolai étkeztetés is külön van, ebből látszik, 
mi mennyibe kerül. Ebben az évben 689 eFt lett volna a költség. Januártól ezt is finanszíroznia kell 
az  érintett  önkormányzatnak  a  gyermekek  után.  Óvodai  épület  fenntartása  és  bére  az 
önkormányzatok terhe lesz.  A remélhető támogatásból ezt meg lehet oldani,  most még van egy 
takarító  is  az  óvónők  és  dajka  mellett,  jövőre  nem  lesz  szükség  az  alkalmazására,  kevés  a 
gyermeklétszám, a dajka ezt el tudja végezni, így költséget lehet csökkenteni. Ez nem azt jelenti, 
hogy utcára kerül, a munkanélküli után a nyugdíj előtti támogatásban részesülne, amely egy 4 órás 
bérnek megfelel. A 6 óráját vissza kell venni 4 órára, mivel a gyermekek kíséretét az iskolának kell 
ellátnia.  Ha  megkapják  a  tervben  szereplő  támogatást,  a  bérek  rendben  vannak,  a  működtetés 
költségeit  kellene  állni  az  54,-eFt/fő  támogatáson  felül.  Iskolai  étkeztetés,  óvodai  étkeztetés 
önkormányzati feladat, működtetési hiány, ami eddig nem jelentkezett, ezek a felmerülő költségek. 
Szeretnék továbbra is működtetni az óvodát, a következő 3 évben biztosítottak  működés feltételei,

Kiss Tibor képviselő megkérdezi, mekkora lenne a hozzájárulás, amit Bakonytamásinak kell állnia?

Németh Csaba tájékoztatja, hogy a felsorolt költségek, amelyekre már nincs finanszírozás. 1.800 
eFt. körül alakul.

Németh Károly polgármester megkérdezi, hogy június 30-ig a jelenlegi rendszer működik?

Németh  Csba  elmondja,  hogy  igen,  a  jelenlegi  fenntartó  marad  június  30-ig.  A  jelenlegi 
megállapodás június 30-ig marad. A kistérségi megszűnik és új megállapodást kell kötni.

Németh Károly polgármester megkérdezi, hogy akkor nyárig nincs mit dönteni?

Németh  Csaba  szerint  a  módosítás  kell,  hogy  a  hiány  mértékét  hogyan  finanszírozzák  az 
önkormányzatok. Esetleg a működtetéshez a költségeket megfelezni, ezt tudja felajánlani. Az 1.800 
eFt-ból lejön a működtetési támogatás, így nagyjából 1 MFt marad, ennek a felét fel tudja ajánlani  
Veszprémvarsány részéről.

 Németh Károly megkérdezi a testületet, kérdés van-e az elmondottakkal kapcsolatban. Kérdés nem 
volt, így megköszöni a tájékoztatást, Németh Csaba és Varga Judit elköszönnek és az üléstermet 
elhagyják.  Bejön  az  ülésterembe  Czibulya  Balázs,  Sokorópátka  polgármestere.  Németh  Károly 
polgármester kéri, hogy ismeretese javaslatát a testület felé az óvoda működtetéséről.

 Czibulya Balázs elmondja, hogy Sokorópátkán a jelenlegi lehetőségek alapján a létszám a mostani 
felállásukhoz rendelkezésre fog állni. Azt tudják ajánlani, amit Gic számára ajánlottak. A hiányt a 
gici  önkormányzat  ki  szokta pótolni.  Ez változó összeg volt.  Munkabér,  működtetési  költségek, 
térítési  díjak,  támogatások  különbözete.  Étkezési  térítési  díjak:  bruttó  366  Ft  a  100%-os 
támogatottságú  ebéd  költsége.  Az  ottani  óvodába  hozzák  a  giciek.  Számoltak  bevételeket, 
kiadásokat Bakonytamásira is. A mostani felállásban 50 eFt terhelné az önkormányzatot. A konyha 
állandó probléma.  Folyamatosan hozzá  kell  járulni.  Ha a  szocebéd onnan jönne Tamásira  is,  a 
szállítást  vállalnák.  Logopédiát,  gyógytestnevelés  ingyenesen tudják biztosítani.  A rezsiköltséget 
nem tudják vállalni. 1 óvónő, 1 dajka  bére, ebéd ideszállítás díja, ami terheli az óvodát. A társulási 
szerződéseket  6 hónap alatt  felül  kell  vizsgálni.  Ezt  szeretné minél  hamarabb.  Nem látja,  hogy 
társulásban működtetett  óvoda többet  kapna.  Kistérségi  társulás oktatási  intézményt  nem tarthat 
fenn.  A  3  faluban  egységes  szakmai  vezetés  lehetne,  egységes  erős  rendszer  lenne,  amely 
biztosítaná  a  gyermekek  megfelelő  oktatását  az  iskolában is.  A hagyományos  emberi  értékeket 
helyezik előtérbe. A tamási óvónő az önkormányzatra lenne bízva, ki lesz az.

Kiss Tibor képviselő megkérdezi, mi lenne a jelenlegi takarítónő álláshelyével?

Czibulya Balázs elmondja, sokorópátkán sincs külön takarítónő, közfoglalkoztatottal oldják meg.
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Kiss Tibor megkérdezi, hogy mit kell pluszban fizetni?

Czibulya Balázs elmondja, a kiadás a rezsi és az élelmezésvezető 10%-a, kiadás bevétel közötti 
különbözet és élelmezési költség. Ezt kellene állnia az önkormányzatnak. Szeretné, ha 
megvalósulhatna a társulás.

Kiss Tibor megkérdezi, hogy ez épület fenntartását ki fizetné?

Czibulya Balázs tájékoztatja, hogy Gichez hasonlóan ez az önkormányzat feladata lenne.

Németh Károly megkérdezi a testületet, kérdés van-e az elmondottakkal kapcsolatban. Kérdés nem 
volt, így megköszöni a tájékoztatást, Czibulya Balázs elköszön és az üléstermet elhagyja. 

 Németh Károly polgármester javasolja, hogy 2013. június 30-ig döntsenek a működtetésről, ez alatt 
az idő alatt a gyakorlatban meg lehet vizsgálni az új rendszer működését és ennek ismeretében lehet 
dönteni a későbbekben.

 A testület javasolja, hogy a fenntartást továbbra is Veszprémvarsány Önkormányzatával közösen 
végezzék.

 A polgármester szavazásra teszi fel javaslatot.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

79/2012. (XI.29.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda működtetését a 
továbbiakban  is  Veszprémvarsány  önkormányzatával  közösen  kívánja  ellátni. 
Elfogadja Veszprémvarsány további működtetésre vonatkozó javaslatát azzal, hogy 
az  épület  működtetésének  költségeinek  feladatellátási  normatívával  nem  fedezett 
költségeit  50-50%-ban  a  két  önkormányzat  fedezi.  A működtetési  megállapodás 
2013. június 30-ig tart,  ezen idő alatt  a gyakorlati  tapasztalatok alapján felül kell 
vizsgálni.

2. napirendi pont

A polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta a 3/4éves gazdálkodásról szóló tájékoztatót. 
Kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, az tegye meg.  Kérdés, hozzászólás nem volt, így a 
levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

80/2012. (XI.29.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat ¾ éves 
gazdálkodásáról  szóló  tájékoztatót  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  tájékoztató  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. napirendi pont

A polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta a 32013. évi koncepciót. Sajnos érdemi 
adatokat nem lehetett belefoglalni. Kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, az tegye meg.  
Kérdés, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a koncepció elfogadását.
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 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

81/2012. (XI.29.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 
koncepcióját  megtárgyalta  és  elfogadta.  A koncepció  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képezi.

 

4. napirendi pont

A polgármester ismerteti a háziorvosi ellátás felülvizsgálatára vonatkozó  javaslatot. Megkérdezi 
Dr. Orbán Sándort, hogy a megállapodás ezen formában számára megfelelő-e.

 Dr. Orbán Sándor kijelenti, hogy a megállapodás megfelelő, egyben bejelenti, hogy érintettsége 
miatt a határozathozatalban nem vesz részt..

 A levezető elnök szavazásra teszi fel a megállapodás elfogadását

A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

82/2012. (XI.29.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi feladatellátási 
szerződés tervezetét megtárgyalta és elfogadta, egyben felhatalmazza a polgármestert 
annak Bakonytamási Önkormányzata nevében történő aláírására.

 

A polgármester  elmondja,  hogy amint  már  többen  tudják,  az  önkormányzat  jelentős,  1MFt-os 
pénzadományt kapott Kovács Ferenc professzor úrtól a község szépítésére. Már régóta szó volt egy 
IV. Béla szobor felállításáról, úgy gondolja, hogy ebből az adományból ez megvalósítható lenne. 
Maradandó érték és a talapzatán meg lehet örökíteni az adományozó nevét is. A Sabla-féle telken 
már befejeződtek a kertészeti munkák, hasonlóan az emlékparknál is. Erre a telekre lenne a szobor, 
a rajta lévő kút díszes kútkávát kapna fából, egy fahíd vezetne át a patak felett, és egy filagória is  
elhelyezésre kerülne még a területen.  Utána nézett,  bronzból drága lenne és talán nem is lenne 
célszerű  az  anyagválasztás.  Fából  az  egész  alakos  szobor  400  eFt-ba  kerülne,  a  kőből  történő 
kifaragásra még ne kapott ajánlatot. A filagória ára 490 eFt, a hídé 151 eFt, a kúté 100 eFt. Kéri a  
Testület véleményét.
 Dr. Orbán Sándor szerint érdemes lenne megfontolni a kőből készült szobrot, természetesen az ára 
is befolyásolja a döntést. A többivel egyetért.
 A testület támogatja a tervet, a szoborról a költségek ismeretében lehet dönteni.
 A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

83/2012. (XI.29.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sabla-féle telken történő 
park  kialakításához  (filagória,  kútkáva,  híd  létesítése)  750  E  Ft-ot  biztosít  saját 
költségvetése terhére.
 A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatok elvégzését megrendelje 
és kifizesse.

A polgármester a közös hivatal felállításával kapcsolatban arról tájékoztatja a testületet, hogy a 
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Bakonytamási által megküldött 11 pontos anyagot vitatták volna meg melyre Gyimót polgármester 
reagált. Nagydémmel közösen azonban új javaslatot tettek, mely szerint a támogatást 
lakosságarányosan elosztják, ami Nagydémra és Tamásira esik, azzal a két falu „gazdálkodik”, ha 
kell, a szükséges plusz finanszírozást hozzáteszik, hasonlóan Csóthoz és Gyimóthoz. Ezt 
elfogadták. Maradna a hivatal kirendeltségként a dolgozókkal helyben, a körjegyző aljegyzőként 
dolgozik tovább, a csóti jegyző lesz az új hivatal jegyzője. A megállapodást Takács Imre, a csóti 
jegyző fogja elkészíteni a körjegyzővel egyeztetve a jövő hétig, ezt kell elfogadniuk a testületeknek.
 A körjegyző ismerteti az avar és hulladékégetésről szóló rendelet tervezetét. A kifüggesztés során 
észrevétel nem érkezett.
 A testület javasolja, hogy a kedd, csütörtök és a szombat legyen kijelölve égetésre és a szomszédot 
értesíteni kelljen róla.
 Több érdemi hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a módosított javaslat 
elfogadását.
  A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét:

 8/2012. (XII.15.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  avar  és  kerti 
hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel  okozott légszennyezésről 
szóló rendeletére vonatkozó javaslatot megtárgyalta és elfogadta.
 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a körjegyzőt, hogy a 
kihirdetésről gondoskodjon.

 
 A körjegyző ismerteti a Közös Fenntartású Körzeti Általános Iskola ¾ éves gazdálkodádáról szóló 
beszámolót.
 A polgármester megkérdezi, van-e hozzászólás. Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a 
beszámoló elfogadását.
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

84/2012. (XI.29.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közös  Fenntartású 
Körzeti Általános Iskola ¾ éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és 
elfogadta. A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

kmf.

Németh Károly Leitner Pál
polgármester körjegyző
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