
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-án 1600 órai 
kezdettel megtartott közmeghallgatásról.

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:
Leitner Pál körjegyző
Bácsi Attiláné köztisztviselő

Ihász Csabáné köztisztviselő
Napsugaras  Ősz  nyugdíjas  Klub  képviseletében 
Muhari Lászlóné
Faluvédő Egyesület  képviseletében Ihász László 
és Nyáriné Varga Anikó
Vöröskereszt  helyi  szervezete  képviseletében 
Ihászné Luncz Éva
1 fő bakonytamási lakos

A polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. 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. Polgármester tájékoztatója a 2012. évről
2. A körjegyzőség munkájáról szóló tájékoztató
3. Civil szervezetek beszámolója
4. Tanyagondnok tájékoztatója
5. Vegyes ügyek
6. Szociális ügyek

1. napirendi pont

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket az önkormányzat 2012. évi működéséről. 

2. napirendi pont

 A körjegyző tájékoztatja a megjelenteket a körjegyzőség hivatala 2012. évi működéséről.

3. napirendi pont
A Civil szervezetek beszámolója
a.) Nyugdíjas Klub vezetője ismerteti a szervezet 2012. évi tevékenységét.
b.) Faluvédő egyesület elnöke ismerteti a szervezet 2012. évi tevékenységét
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c.)Vöröskereszt helyi szervezetének elnöke ismerteti a 2012. évi tevékenységüket.
d.)A Bakonytamási Torna Club vezetője ismerteti a szervezet 2012. évi tevékenységét.

 Muhari Lászlóné felveti, hogy a civil szervezetek év közben jobban összefoghatnának, közösen 
szerveznének rendezvényeket, mivel úgy látja, sokaknak nincs lehetőségük arra, hogy szórakozni 
menjenek, helyben kell nekik nyújtani valamit.
 A polgármester elmondja, hogy amint a szervezetek vezetői előtt ismeretes, a képviselő-testület 
rendeletet  alkotott  a  jövőre  nézve  a  civil  szervezetek  támogatásáról.  A következő évtől  kezdve 
eszerint  támogatják  a  szervezeteket.  Megkérdezi  a  szervezetek  vezetőit,  hogy  milyen  anyagi 
tartalékokkal rendelkeznek. 
 Muhari  Lászlóné  elmondja,  hogy  a  nyugdíjas  klub  a  10  éves  ünnepségre  tartalékolt  az  idei 
bevételeiből, de ezen felül anyagi eszköze már nincs.
 A Vöröskereszt az éves támogatási összegét már felhasználta.
 A Torna Clubnak tartaléka nincs az Önkormányzati támogatásból, tekintettel arra, hogy mindig 
csak annyit kért, amennyire épp szüksége volt.
 A Faluvédő Egyesület 20.000,-Ft készpénzzel és 200.000,-Ft lekötött betéttel rendelkezik.
 Fejes Lajosné elmondja, hogy még az előző testület támogatásából lett félre téve, és ezt az összeget  
majd a 25 éves fennállás megünneplésére tartalékolják, melyre 2015-ben kerül sor.
 Németh Károly polgármester felveti, hogy a 20 éves sem volt megtartva, pedig készültek rá.
 Fejes Lajosné elmondja, hogy az Egyesület tagjai többnyire családos emberek, akik a családtól 
veszik el az időt a közös programokra, így a kiállítás létrehozására is sok időt áldoztak. Akkor nem 
valósult meg, de a 25éves évfordulót méltóan szeretnék megünnepelni.
 Németh Károly polgármester megjegyzi, hogy a szervezéshez a vezetők kellenek, akik összefogják 
a tagok tevékenységét.

4. napirendi pont

 A tanyagondnok ismerteti 2012. évi tevékenységét.

5. napirendi pont

 A polgármester elmondja, hogy az új szabályozás szerint a jelenlegi formában a körjegyzőség nem 
működhet tovább. Az előzetes egyeztetések, tárgyalások folyamán megegyezés született arról, hogy 
a  jövő  év  január  1-től  Csót,  Bakonytamási,  Nagygyimót  és  Nagydém községek  fognak  közös 
hivatalt  létrehozni  Csót  központtal.  A szükséges  okiratokat  előkészítették  a  megbeszéléseknek 
megfelelően. Kéri a testületet, hogy az új hivatal megalakításához szükséges határozatokat hozzák 
meg.
 Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a megalakításhoz szükséges 
határozatok elfogadását.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

96/2012. (XII.13.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
A Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonytamási-Nagydém 
Községek Körjegyzőségének megszüntető okiratát megtárgyalta és elfogadta.
 A testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a körjegyzőség 
megszűnésével kapcsolatos teendőket végezzék el. 
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 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

97/2012. (XII.13.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
A Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Csóti Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás tervezetét megtárgyalta és elfogadta.
 A testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a közös hivatal 
létrehozásával kapcsolatos teendőket végezzék el. 

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

98/2012. (XII.13.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
A Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Csóti Közös Önkormányzati 
Hivatal Alapító okiratának tervezetét megtárgyalta és elfogadta.
 

 A polgármester elmondja, hogy a könyvtári feladatok ellátása a következő évben változni fog. 
Ismerteti a várható finanszírozási összegeket. Lehetőség van arra, hogy az önkormányzat önállóan, 
vagy pedig a megyei könyvtárral közösen lássa el ezt a feladatot. Javasolja, hogy a Megyei 
Könyvtárral közösen lássák el 2013-ban a könyvtár működtetését.
 
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javalatot.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

99/2012. (XII.13.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
A Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtár üzemeltetésének 
feladatát a Megyei Könyvtárral együttműködésben kívánja ellátni 2013. évtől 
kezdődően. A testület felhatalmazza  a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket megtegye..

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a naptárak és az újság már le lett adva a nyomdába, 
így az ünnepek előtt elkészül. Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester 1730 
órakor szociális ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendelt el.

kmf.

Németh Károly Leitner Pál
polgármester körjegyző
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Polgármesteri beszámoló
Tisztelt Polgártársak, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az  önkormányzati  törvény,  valamint  önkormányzatunk  szervezeti  és  működési  szabályzatában 
foglaltaknak  megfelelően  a  mai  polgármesteri  tájékoztatóval  egybekötött  közmeghallgatáson 
köszöntök minden jelenlévőt!
Tájékoztatómat 8 téma köré csoportosítom:

1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról.
2. Óvoda és iskola fenntartás
3. Szociális ügy és egészségügy
4. Kultúra és sport
5. Civil szervezetek és egyházak
6. Közrend, közbiztonság
7. Hivatal működés
8. Jövő év feladatai

Beszámolóm keretében tájékoztatom Önöket,  hogy önkormányzatunk a  2012-es  gazdasági  évet 
eredményesen zárta.
Tervezett bevételeink megvalósultak, kiadásaink is a tervezett keretek között maradtak. 
Ennek  köszönhetően,  annak  a  néhány  száz  önkormányzatnak  a  csoportjába  tartozunk,  akiknek 
sikerült az elmúlt éveket hitelfelvétel nélkül átvészelni.

Óvoda

Fenntartója a Veszprémvarsányi Önkormányzat, illetve a Pannonhalmi Kistérség 2013 nyaráig.

Sajnos a gyereklétszám folyamatosan csökken, ennek következtében csökken a fenntartásra kapott 
állami támogatások összege is.
Ezzel  szemben  egyre  növekednek  a  fenntartási  költségek,  növekednek  a  közüzemi  díjak,  az 
élelmezés, a játékok és sorolhatnám tovább.
Hogy az óvoda költségvetését egyensúlyban tudják tartani, sajnos meg kellett válni egy fő óvodai 
dolgozótól is.
Évekkel ezelőtt sikerült olyan megállapodást kötni a Veszprémvarsányi Önkormányzattal, hogy a 
mi  Önkormányzatunk  az  óvoda  fenntartása,  üzemeltetése  egy fillérbe  sem került.  Sajnos  2013 
január 1-től ez is változni fog. A változásokról majd a későbbiekben szólok.
De éppen a számunkra kedvezőtlen változások miatt nem hagyhatom szó nélkül, hogy elindult egy 
folyamat, nevezetesen az óvodás korú gyerekek más községbe való járatása.
Az  előbb  említett  állami  támogatások  miatt  fontos  lenne,  hogy minden  óvodás  korú  gyermek 
helyben járjon óvodába.
Mert ha ez a gyakorlat folytatódik, veszélybe kerül a helyi óvoda működtetése.
Hiszen a bevétel és a kiadás közötti különbséget ezentúl önkormányzatunknak kell pótolni.
Ez pedig éves szinten több millió forint, amit fejlesztésekre is felhasználhatnánk.

Iskola

Iskolás gyerekeink három település oktatási intézményébe járnak, választási lehetőségük van.

Mind a  három iskolát  fenntartó  önkormányzattal  van  iskolafenntartó  társulás  megállapodásunk, 
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fizetnünk eddig a gyerekeink után nem kellett.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy eddig!
Mert 2013. január 1-től már kell.
2013. január 1-től mind a három iskolafenntartó önkormányzat átadja az iskola fenntartói jogot az 
államnak. Mivel az állam szállítást nem, az étkezést csak részben finanszírozza, azt szintén a mi 
önkormányzatunknak kell megfizetni.

Szociális és egészségügy

Képviselő-testületünknek talán ennek a témakörnek a legnehezebb megfelelnie.

Bár,  ha  azt  állítom,  hogy  nincs  szégyenkezni  valónk  más  hasonló  nagyságú  és  adottságú 
településekkel szemben, nem túlzok.
Azt  is  tudom  azonban,  hogy  bár  mekkora  támogatásunk,  segítségünk  összege,  az  esetek 
többségégben mindig kevés.
Sajnos úgy néz ki a helyzet, hogy az örök elégedetleneknek a jövőben be kell érni még kevesebbel 
is.
De ennek az okáról is majd később.
Sokan természetesnek veszik, hallottam már olyan megjegyzést is, hogy nem kell megköszönni a 
támogatást, mert az jár nekünk. Nem jár Tisztelt Hölgyeim és Uraim, még a segélyeknek is csak egy 
bizonyos része jár, a másik része pedig adható.
Nem is él a segélyezés ezen lehetőségeivel minden önkormányzat.
Nálunk eddig még megvoltak ezek a lehetőségek a lakosság rászoruló részére.
A leggyakoribb  formája  az  úgynevezett  átmeneti  segély,  ami  évente  2  alkalommal  adható.  Az 
igénylők mindegyikét igyekeztünk támogatni.
Egészségügyi ellátásunk megoldott, köszönjük a Doktor Úrnak!
A rendelések heti  száma elégséges.  A rendelő felszereltsége jónak mondható.  A műszerek iránt 
felmerülő igényeket mindig teljesítettük.
Ugyancsak jónak minősíthető a gyógyszertár nyitva tartása és az ellátás is.
Önkormányzatunk nem kért bérleti díjat sem a rendelő, sem a gyógyszertár tekintetében, ezzel is 
segítve a szolgáltatókat.

Kultúra, Sport

A községben a kulturális élet területén sajnos vannak hiányosságok. Lehetne ugyan hivatkozni arra, 
hogy kicsi a falu, nincs pénz, de az ezekre való hivatkozás csak részigazság lenne.
Sajnos a kultúrára való igény sem valami erős. És mielőtt még valaki megsértődne, itt  én most  
kizárólag csak a közösségi kultúrára gondolok.
Nevezetesen,  nincs  egy  ifjúsági  néptánccsoport,  egy  irodalmi  színpad,  akik  egy-egy  helyi 
ünnepélyen szerepelhetnének, vagy egy színjátszó csoport és még sorolhatnám.
Ezek régen mind voltak.
Jó lenne egyiket, másikat újjáéleszteni.
A 750  éves  évforduló  kapcsán  több  régi  fénykép  is  a  kezembe  akadt,  amin  30-35  fő  látható 
színdarab játszás közben. Persze azért nem akarom azt mondani, hogy teljesen sötét a kép. Hiszen a 
Nyugdíjas Klub igyekszik egy kis színt vinni bele. Köszönet illeti őket ezért!
Voltak rendezvényeink is és még könyvet is adtunk már ki.
Működik a könyvtár is a faluban, sajnos egyre kisebb érdeklődés mellett.
2013. január 1-től ennek a szolgáltatásnak is a fedezetét önkormányzatunknak kell biztosítani. 
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Sportról majd az Elnök Úr beszámol. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy az elmúlt években a 
civil szervezetek támogatásának, beleértve az egyházakat is, több, mint a felét a focicsapat használta 
fel.  Az  idei  évben  ez  a  kiadás  nagy  mértékben  csökkent.  Köszönhetően  annak,  hogy  a 
legalacsonyabb osztályban vannak, ahol csak egy csapatot kell kiállítani.

Civil szervezetek

Községünkben  4  civil  szervezet  tevékenykedik.  Más  és  más  a  tevékenységi  körük,  így  jól 
megférnek egymás mellett.
Az idei év volt az első alkalom, amikor valamiféle együttműködési szándékot véltem felfedezni a 
szervezetek között.
Remélem, hogy nem csak a 750 éves évforduló miatt.

A jövőben  mindenképpen  hasznos  lenne  az  együttműködés,  hiszen  amint  azt  már  említettem 
bevételeink csökkenésével arányba kell hozni kiadásainkat is.
Már tavaly is tettem kísérletet egy új támogatási rendszer bevezetésére, sajnos sikertelenül.
Idén azonban elkészítettük,  és  a  Testület  el  is  fogadta  a  Civil  szervezetek  támogatásáról  szóló 
rendeletünket, amit ki is küldtem minden szervezet vezetőjének.
A támogatáshoz  jutás  feltételei.  Nem  biztos,  hogy  a  Vöröskeresztnek  szüreti  felvonulást  kell 
szervezni, nem a profilja. 

Egyházak

Beszámolónkban és majd a jövő évi költségvetésben is külön fogjuk kezelni az egyházakat a civil 
szervezetektől.

Támogatást  eddig  cél  megjelöléssel  kellett  benyújtani,  idén  már  szabad  felhasználásra  adtuk  a 
támogatást, de számlával december 31-ig igazolni kell a felhasználást.
Ezt  azért  engedtük  meg,  mert  ismerjük  a  gyülekezetek  anyagi  helyzetét  és  tudjuk  azt,  hogy 
támogatásunk elmaradása érzékenyen érintette volna mind a két felekezetet.
Van azonban egy sarkalatos pontja az együttműködésünknek. Ez a temető. Tudja mindenki, hogy a 
temető  a  két  felekezet  tulajdonában  van.  A tulajdonosnak  azonban  a  temető-törvény 2011-ben 
történt bevezetése óta nem csak jogai, de kötelességei is vannak.
És  itt  nem  csak  a  fűnyírásra  gondolok,  ami  önmagában  sem csekély  gond.  Törvény  írja  elő,  
temetőkateszter  -  temetőtérkép  elkészítését  és  még  számtalan  dolgot,  amit  most  nem  kívánok 
felsorolni.
A temetőtérkép elkészítése nagyon komoly összeg, 1.000 forint/sírhely.
Hogy a tulajdonos betartja e a törvényi előírásokat, a hatóságok ellenőrizni fogják. 
Kérdezem én, majd akkor milyen dokumentációt tudnak bemutatni? 
És ha majd jön a bírság, megint az önkormányzat segítségét kérik?
Egyébként  sem  értem  a  gyülekezet  vezetőinek  a  temető  tulajdon  jogához  való  makacs 
ragaszkodását.  Hiszen mivel a sírhelyért,  ebből  semmi hasznuk sincs.  Hallottam olyan indokot, 
hogy  majd  az  önkormányzat  sírhelymegváltást  vet  ki.  Én  azt  gondolom,  hogy  az  lenne  az 
önkormányzatok vége, ha már arra kellene vetemedni, hogy működni tudjunk.
A jövő év elején jó lenne még a költségvetés elfogadása előtt megállapodást kötni az egyházakkal, 
hogy  a  temető  üzemeltetése  a  törvény  által  előírt  rendben  folytatódjon,  mindenki  számára 
megelégedéssel.  Mert  az  még  sem  járja,  hogy  az  önkormányzatnak  csak  kötelessége  van,  a 
tulajdonosnak meg csak joga.
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Közrend, közbiztonság

Közrendé és  közbiztonság területén  településünk helyzete,  megítélésem szerint,  de  a  rendőrség 
beszámolója szerint is jónak ítélhető.

Nagyobb,  erőszakos  cselekményekről  nincs  tudomásom.  Két  alkalommal  történt  rongálás  a 
buszváró helységben. Egy alkalommal tettem feljelentést ismeretlen tettes ellen. A tavasz, illetve a 
nyár folyamán néhány fiatal,  főleg hétvégeken, bizonyos helyeken rendszeresen és módszeresen 
folytattak megbotránkoztató viselkedést rendszeres szemetelésükkel.
Néhány alkalommal kitépték a frissen ültetett virágokat is. Egy alkalommal pedig  a  temetőben 
újonnan felállított kút csapját nyitották meg, és folyt a víz már az országúton is. 
A felszerelt kamera hatására ezek a tevékenységek csökkentek, illetve áthelyezték törzshelyüket az 
orvosi rendelő mellől a buszváróba. Amennyiben a tavasszal továbbra is így viselkednek, további 
kamerák felszerelésére leszünk kénytelenek.
Nem  szabad  megengedni,  hogy  a  község  lakossága  szépíti  a  települést,  néhányan  pedig  kárt 
okoznak, rombolnak. Remélem, ezek a cselekedetek nem fajulnak odáig, hogy velük szemben is 
feljelentést kelljen tennem.

Hivatal működése

Amint azt Önök is hallották, 2013. január 1-től 2000 fő alatti településen nem működhet önálló 
Polgármesteri Hivatal. Hogy ez majd pontosan mit is fog jelenteni, sajnos még mi sem tudjuk, csak 
reménykedhetünk abban, hogy kirendeltségként tovább maradhatunk. Tamási Csóttal, Gyimóttal és 
Démmel fog közös hivatalt felállítani.

Véget  ért  tehát  egy  korszak,  amely  minden  összevetve  Bakonytamási  község  vonatkozásában 
pozitívnak értékelhető. Hogy mit hoznak a következő évek, nem tudjuk.
Annyit azonban már tudunk, hogy normatív támogatás helyett feladat alapú támogatás lép életbe. 
Számításaink  szerint  mi  10  millió  forinttal  kapunk  kevesebbet,  mint  eddig.  Ezen  felül  jelen 
ismereteink szerint az iskolás gyerekeink szállítási költsége, az étkezési díj kiegészítés, az óvoda 
rezsije,  a  gyerekek  étkeztetése,  a  könyvtár  üzemeltetés  és  sorolhatnám még azokat  a  tételeket, 
amelyek új kiadásként jelentkeznek önkormányzatunk költségvetésében. 
Ebben a helyzetben át kell gondolni és változtatni kell az eddigi gyakorlaton, az önkormányzati 
kiadásaink minden területén.
A takarékosság érdekében elsősorban néhány hagyományosnak mondható rendezvény marad majd 
el.
Az ilyen elmaradó alkalom már idén az úgynevezett nyugdíjas napi rendezvény. Minden érintettől  
elnézést kérünk!

Jövő év feladatai

Természetesen azonban minden kedvezőtlen előjel ellenére az élet nem áll meg. 

Nagyobb  beruházásokat  azonban  költségvetésünk  ismerete  nélkül  nem  tervezünk.  Folytatjuk 
azonban a község csinosítását, parkosítását. Erre a célra használjuk majd fel Dr. Kovács Ferenc 
Professzor Úr nagyvonalú támogatását is. Az 1 millió forintot, amivel megajándékozta községünket, 
ezúton is köszönöm!
A község történetét feldolgozó könyv kiadása is 2013-ban fog megtörténni.
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És csak a rend kedvéért szeretném felsorolni a 2012-ben elvégzett beruházásainkat is.
Leglátványosabb a község első írásos említésének 750 éves évfordulójára kialakított emlékpark.
További  beruházásaink:  a  temetőben  felállított  urnafal,  a  temetői  parkoló,  az  izraelita  temető 
kerítésének felújítása,  megkezdtük a  volt  Sabla-féle  telek parkosítását.  Minden elvégzett  munka 
saját finanszírozásból készült.

Tisztelt Polgártársak!
Végezetül  szeretném  megköszönni  az  egész  évi  munkát  a  helyi  szervezeteknek,  vezetőinek, 
azoknak a lakosoknak, akik tevőlegesen, vagy ötleteikkel segítették önkormányzatunk munkáját!

Karácsony  és  év  vége  közeledvén  kívánok  mindenkinek  Istentől  áldott  ünnepeket  és 
eredményes, elégedett 2013-as évet!

Napsugaras Ősz Nyugdílas Klub beszámolója
Életet az Éveknek”         „Napsugaras Ősz” Nyugdíjas Klub 2012-ben

„Van élet a nyugdíjba vonulás után is”jelszóval   indítottuk a 2012 évet.
Ha az ember eléri a nyugdíjhoz szükséges életkort,  azt hiszi, hogy már nekik mindegy hogyan éli tovább a 
hátralévő életét. Kivonul a közéletből, dolgozgat a házkörül , neki már ennyi elég. Ez nem így igaz és nem 
szabad, hogy így is legyen. Nem kell, hogy akkor úgy érezzük nekünk már  „végünk”.Magányba vonulunk 
és otthon csak ülünk, várjuk az örök pihenésünket.
A mi klubunk azért alakult, hogy a munkájában megfáradt nyugdíjba vonuló magányos  embereknek életet 
adjon az éveikhez.
Nehezen viseljük el, hogy mos már nincs munkahelyünk, a családnak sincs szüksége ránk, mert felnőtt az 
unoka. Mi magunk gondoskodjunk arról, hogy ne érezzük magunkat feleslegesnek.
A klub vezetőjének és a klubtagoknak az a feladata, hogy ehhez adjon segítséget annak, aki ezt igényli.
Az aktív testmozgásra és az agy tornáztatására még idős embereknek  is szüksége van. Nem beszélve a 
szórakozásról.  Ők is  igényelik  a  táncot  ,  zenét   éneket  és  a  jó  színházi  előadásokat,  azt,  hogy együtt 
nevessenek, sírjanak ha szükséges, mert együtt könnyebb.
Aki idős korában veszti el élete párját még nagyobb szüksége van arra, hogy emberek között vigasztalódjon 
a közösségbe élje életét, ahol a magánytól nem kell szenvednie, mert körül veszik szerető klubtársai.
A  „Napsugaras  Ősz”  Nyugdíjas  klub  a  fenti  gondolatokkal  és  feladatokkal  foglalkozik  és  éli  a 
mindennapjait. 
2012 évben is így indultunk , ezért elég mozgalmas volt ez az év is.
2012 februárjában nagyon jót szórakoztunk a disznóöléssel egybekötött farsangi mulatságon.
Márciusba elmentünk  ingyenes hallás vizsgálatra
Április hónapban Sokorópátkára mentünk ,ahol a tavaszköszöntő műsorokkal szórakoztatták egymást a jelen 
lévő öt klub tagjai 
Még április hónapban elmentünk Balatonfüredre szerepelni.
Májusba Nagydémre voltunk hivatalosak,ahol szerepeltünk is.
Május 19-én megint  eljöttek hozzánk a megyéből 16 község klubtagjai a dalos találkozóra.3-400 ember volt  
itt akkor. 
Június  11-én  nagyon  szép  ünnepünk  volt.  Megünnepeltük  a  legidősebb  klubtagunk  90.  születésnapját. 
Németh Györgyné aki alapító tagunk,- és most is aktív klubtag,- betöltötte a 90. életévét.
Kellő tisztelettel,tortával és ajándékkal köszöntöttük fel ez alkalommal.
Júniusban kirándulni voltunk Tatán, a Víz, Zene és Virág ünnepen..
Augusztus  18-án  részt  vettünk  a  falunk  750.  évfordulójára   szervezett  nagyon  szép  ünnepségen,  ahol 
vendégül  látták  a  falunkból  elszármazottakat   is.  Ez  alkalomból  a  dalkörünk   énekelt,  a  szorgos 
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asszonycsoport meg hagyományőrző  ételeket készített.
Július, augusztus hónapban szünetet tartunk. Ilyenkor sem pihennek a nagymamák, mert a szüneten lévő 
unokáik ellátásáról gondoskodnak.
A szeptember hónapot szintén egy kedves ünnepel kezdtük.
Németh Pált  és kedves feleségét  Irénkét köszöntöttük fel  az 50.  házasságuk évfordulóján.  Az ünnepség 
elején pezsgő pukkant, majd  tortával és ajándékkal leptük meg a házaspárt.
Szeptember 28-án   Várpalotán szerepeltünk sikeresen.
Október hónapban meghívást kaptunk  Peremartonban  a gálára., ahova csak  a megyei rendezvényeken  jól 
szereplő csoportokat hívták meg.
Novemberben előadást tartott a klubba a Pápai Rendőrkapitányság 
„Felhívás Idős Emberek Részére” Bűnmegelőzési ajánlások erőszakos támadás és más bűncselekmények 
esetére” címen
Nagyon tanulságos előadás volt.
December hónapban ismételten megvendégeljük a kicsiket. Mikulás ünnepségre hívjuk meg az óvodásokat a 
klubunkba.
Szerepelünk a Vöröskereszt által szervezett, véradók  ünnepségén.
A karácsonyt közösen meghitt „ klubcsaládi” körben ünnepeljük meg , a mi kis  klubhelyiségünkben .A 
helyiség, köszönhetően az ön kormányzatnak és a dolgos klubtagoknak már nagyon szép hangulatos lett. 
Mindig van szép karácsonyfánk és ajándék is kerül a fa alá. 
Az idén  úgy tervezzük,  hogy szilveszterezni   is  együtt  fogunk.  December   31-én  köszöntjük  fel  a  IV. 
negyedéves születésnaposokat  és névnaposokat. Süteményből és sok jó falatból nem lesz hiány.
Nem panaszkodhatunk, mert a 2012 év is elég mozgalmas volt.
Sajnos csak az a baj, hogy a klub létszáma csökkenőbe van.
Sokan megbetegedtek, többen elköltöztek,  így csak 20 fővel vagyunk jelen a klubéletbe. Pedig ahogy a 
fentiekben már szemléltettem több embernek, vagyis minden idős embernek szüksége lenne ahhoz, hogy 
közösségbe éljen.
Végezetül  kívánom  magamnak  és  minden  klubtagomnak,  hogy  az  elkövetkező  években  is  ilyen 
programokkal , vidámsággal és örömökkel tele  élményekben legyen részünk.
Mindenkinek kívánok nagyon boldog új esztendőt, jó erőt egészséget, és nagyon szép  hosszú öregséget.

Bakonytamási, 2012- november  23.

                                                                Muhari Lászlóné
                                                                  klubvezető

Beszámoló a Faluvédő Egyesület 2012. évi tevékenységéről

Egyesületünk  a  2012.  évben  is  tartalmas,  programokkal  teli  évet  zárhat,  ennek  részleteit 
szeretnénk beszámolónkban a település lakóival megismertetni.

Május  27-én  tartottuk  Hősök  Napi  megemlékezésünket,  ahol  műsorral,  koszorúzással 
emlékeztünk meg hősi halottainkról.

Június 20-án a többi civil szervezettel közösen Családi délutánt tartottunk, amelynek programjai 
között  szerepelt  kispályás  foci  bajnokság,  arcfestés,  családi  vetélkedő,  kézműves  foglalkozás, 
vérnyomás-és vércukormérés, a kicsik részére hintázási lehetőség. A délután programjait  bohóc-
műsor zárta, amely nagy sikert aratott a nézők körében. Valamennyi civil szervezet munkával és 
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anyagiakban is támogatta a rendezvényt. Szinte minden család képviseltette magát a programon, 
amely  az  összefogás  erejével  valamennyi  résztvevőnek  biztosította  a  tartalmas  szórakozás 
lehetőségét. Reméljük, hasonló rendezvényt a jövőben is sikerül majd megszervezni.

Idén is  megrendeztük  a  „Virágos  Falu”  versenyt.  A virágok rendelését,  kiosztását  az  idén  az 
önkormányzat végezte. Tagjaink két alkalommal, június és július végén járták be a települést, 1 – 10 
pont között értékelve a portákat. Az időjárás az idén nem kedvezett a virágosításnak, ennek ellenére 
sok szép látványt nyújtó házat láttunk. Örömmel tapasztaltuk, hogy környezetünk szépítésében az 
önkormányzat ismét példát nyújtott, ezt külön oklevéllel jutalmaztuk.

Október 7-én tartottuk díjátadó ünnepségünket, ahová az első 10 helyezettet hívtuk meg, és nagy 
örömünkre valamennyien elfogadták a meghívást. Az első három helyezett a díszes oklevélen túl 
értékes tárgyjutalmat is kapott. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak, akik a következők:

1. Madarász Lászlóné 99 pont

2. Bolláné Horváth Helén 86 pont

3. Bolláné Horváth Krisztina 83 pont

4. Horváth Lajosné 80 pont

5. Érsek Jánosné 79 pont

6. Nagy Jánosné 64 pont

7. Krébesz Györgyné 63 pont

8. Ormos Sándorné 59 pont

9. Erdélyi Zoltánné 58 pont

10. Bors Lászlóné 56 pont

Július  7-én  egyesületünk  kirándulást  szervezett  Szentendrére,  amely  tartalmas,  maradandó 
élményt nyújtott a résztvevő tagok számára.

Augusztus 11-én a lovas napi rendezvényen egyesületünk ismét segítséget nyújtott a szervezőknek 
a programok előkészítésében, lebonyolításában. Igény estén az elkövetkező években is  szívesen 
veszünk részt a verseny munkálataiban, amely településünk életét gazdagítja.

Bakonytamási  első  írásos  említésének  750.  évfordulója  alkalmából  egyesületünk  kiállítás 
tervezését és készítését vállalta, amely bemutatja településünk múltját, hagyományait. Több hetes 
gyűjtő  és  alkotó  munka  árán  sikerült  a  helytörténeti  kiállítást  elkészítenünk,  amelyet  sokan 
tekintettek meg a nevezetes napon. 

Köszönettel  tartozunk  Bakonytamási  önkormányzatának  az  anyagi  támogatásért,  azoknak,  aki 
kiállítandó anyagokat adtak, és külön köszönet egyesületünk azon tagjainak, akik szabad idejüket 
feláldozva, lelkiismeretes munkával a kiállítást megvalósították.

Reméljük,a  kiállított  tárgyakat,  dokumentumokat,  fotókat  megtekintve  minél  több  látogató 
emlékeit  sikerült  feleleveníteni  szülőfalujával  kapcsolatosan,  a  fiatalabbak  pedig  betekintést 
nyerhettek elődeik életébe.

November  3-án  tartottuk  a  temetőben  halottak  napi  ökumenikus  megemlékezésünket.  Erre  a 
rendezvényre egyesületünk az irodalmi műsor összeállítását, előadását vállalta magára.

További  vállalásunk  erre  az  esztendőre  a  községi  karácsonyfa  felállítása,  amelyhez  az  idén 
Valiczkó  Szilveszter  ajánlott  fel  fenyőfát  teljesen  térítésmentesen.  A felajánlást  nagyon  szépen 
köszönjük  neki,  településünk  minden  lakója  nevében  is,  hisz  a  falu  központjába  általa  sikerül 
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ünnepi hangulatot varázsolni. Az eddigi évekhez hasonlóan a karácsonyfa díszkivilágításához az 
áramot Fejes Ákos biztosítja, ugyancsak térítésmentesen.

Végezetül  szeretnék  köszönetet  mondani  mindazoknak,  akik  bármilyen  módon  segítették 
egyesületünk munkáját, részt vettek rendezvényeinken.

Befejezésül  az  egyesület  valamennyi  tagja  nevében  áldott,  békés  karácsonyi  ünnepeket, 
sikerekben  gazdag,  boldog  új  esztendőt,  jó  egészsége  kívánunk  Bakonytamási  minden  lakója 
részére!

A Faluvédő Egyesület Vezetősége

Helyi Vöröskereszt Alapszervezet Év Végi Beszámolója

„Aki egy életet ment meg, egész világot megment”
(Sztehlo Gábor)

A 2012 évre tervezett programokon, rendezvényeken kívül olyanok is voltak, amik előre nem voltak 
betervezve.
Ilyen volt június 23-án a Faluvédő Egyesület által szervezett Családi Nap. A rendezvény keretében 
vérnyomásmérést és vércukorszint mérést végeztünk. Este a Bohócműsor költségét közösen álltuk.
Augusztus 18-án az Önkormányzat által szervezett falunapon koszorút helyeztünk el az újonnan 
elkészült és felszentelt emlékműnél.
Október 4-én Dr. Orbán Sándor háziorvos tartott előadást a betegségekkel, gyógyításokkal 
kapcsolatban. Válaszolt az érdeklődők kérdéseire.
Október 21-én a Nyugdíjas Klubbal, a Lovas Egyesülettel közösen szüreti felvonulást rendeztünk. A 
programot lovasok, mihályházi néptáncosok és népi ruhába öltözött vöröskeresztes tagjaink 
színesítették, szórakoztatták. Körülbelül 150 fő felvonulót és az őket megvendégelő lakosokat.
A felvonulás vacsorával zárult, amelyet a Nyugdíjas Klub tagjai főztek.
Ezúttal szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik részt vettek és segítettek a lebonyolításban!
Külön szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik adományokkal, anyagiakkal támogatták a 
rendezvényt, és a szervezésben is jelentősen kivették a részüket.
(Bakonyalja Lovasklub, Bakos Tibor, Nagy Géza, Pedró Pékség Sokorópátka, Baranyai István, 
Napsugaras Ősz Nyugdíjas Klub)
Szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik utcánként megvendégelték a felvonulókat!
(Forsthoffer Jánosné, Vági Sándorné, Horváth Tiborné, Váginé Bors Anita, Gyömörei Zoltánné, 
Fodor Győzőné, Jónás Árpádné, Mankóczi Tiborné, Nyáriné Varga Anikó, Csomai Istvánné, Bors 
Melinda, Erős Zoltánné, Jónás Ferencné, Erdélyi Zoltánné)
December 7-én ünnepeljük a Véradók Napját. Önzetlenségüket, mások iránti segítségüket 
vacsorával és műsorral köszönjük meg. 
Az idei évben 3 alkalommal volt véradás, amelyen 25 fő vett részt.
Végezetül szeretném megköszönni azoknak, akik segítették a szervezet munkáját, az Önkormányzat 
támogatását és a tagság hozzáállását!
Szeretnék a Helyi Vöröskereszt nevében mindenkinek Békés Karácsonyi Ünnepeket, Szeretetben 
Gazdag és Boldog Új Évet kívánni!

Ihászné Luncz Éva
               Helyi Vöröskereszt vezetője
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A Bakonytamási TC  beszámolója

A Bakonytamási  TC   2011  őszén  nagyrészt   leigazolt  fiatal  játékosokkal   játszotta  végig  a 
2011/2012 bajnoki évet,mely időszak a csapat életének nem volt egy könnyű szakasza. E kezdő 
csapatnak  minden  új  volt,  számukra  nem  volt  egyszerű   a  csapatjáték,csapatszellem 
kialakítása,meccsek során ért kudarcok feldolgozása,ennek ellenére becsületesen  végigjátszották a 
bajnokságot. Igaz,hogy az utolsó helyen végeztünk,de kitartásukért a vezetőség elismerését fejezi 
ki.
2012/2013  Bajnoki  év  őszi  fordulójára  a  csapat  felállásában  változások  történtek.  Az  eligazolt 
játékosok  közül  többen  visszatértek,további  új  játékosokat  igazoltunk.  A  csapat  leigazolt 
játékosainak száma 20 főre emelkedett,ezzel  a  létszámmal  biztosítani  tudjuk a  meccseken való 
részvételt.  A jelenlegi életformák mellett szükséges ez a létszám, hisz a munkarendek változnak 
(gondolunk  itt  a  folyamatos  műszakban  dolgozókra.)Megállapításunkat  igazolja,hogy  az  előző 
bajnoki évben a Megyei IV. osztályban 7 csapat nevezett ezzel szemben  a 2012/2013 –as bajnoki 
év  őszi  fordulójára  a  csapatok  száma  15-re  nőtt.  A IV osztály erősségét  bizonyítja,hogy a  III. 
osztályból visszalépett csapatok nagy része nem a játékuk romló minősége ,hanem az egyesületek 
pénzügyi és létszámcsökkenése miatt történt.
 Az őszi  fordulóban  a   csapatunk    a  12.helyen  végzett.  Játékosaink  már  készülnek  a  tavaszi 
bajnokságra  rendszeresen  járnak  teremfocira  Pápateszérre,  ezáltal  egyre  jobban 
összekovácsolódnak.  Kialakulóban  van  köztük  a  kívánt  csapatszellem,melynek  előjele,hogy  a 
szezon  megkezdése  előtt  igyekeztek  a  szurkolók  kedvében  és  kényelmére  tenni  ,társadalmi 
munkában lecserélték a padok deszkáit. Igyekezetük eredményeként reméljük a következő forduló 
előkelőbb helyen zár.
A  Bakonytamási  TC  vezetősége  és  játékosai  köszönetet  mondanak  támogatóiknak:   A 
Bakonytamási Önkormányzatnak,aki  a csapat fennállásához és működéséhez az anyagi feltételeket 
biztosította.
Mini ABC,Kossuth Csárda, Gerda Kft.(Bakonyoszlop),Nyári Szilárd (Veszprémvarsány).
Ezúton  szeretnénk  a  falu  lakosságának  Áldott  Karácsonyi  Ünnepeket  és  Boldog  Új  Esztendőt 
Kívánni.

                                                                                                                                      Fejes Ákos
                                                                                                                                  egyesületi elnök
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Bakonytamási- Nagydém Községek Körjegyzősége megszüntető okirata

 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselőtestülete – Nagydém Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tületével együttesen - az „államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. tv. – Áht. – 95. § (1) bekezdésében 
biztosított hatáskörében eljárva az Áht. 96. § (1) és (2) bekezdése, s az „államháztartás működési rendjéről”  
szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. sz. rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Körjegyző-
ség, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát 2012. december 31-i hatállyal az alábbiak  
szerint állapítja meg: 

1.    A költségvetési szerv neve:               Bakonytamási - Nagydém Községek Körjegyzősége
             Székhelye:                                                          8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1.

2.   A költségvetési szerv  irányító szerve:
 Bakonytamási Község Önkormányzata, 8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1. és
 Nagydém Község Önkormányzata, 8554 Nagydém, Széchenyi u. 1.

3.    A költségvetési szervet megszüntető szervek neve:   
3.1.  Bakonytamási község Önkormányzata Képviselőtestülete (8555 Bakonytamási,  Széchenyi u. 

1.)
3.2.   Nagydém Község Önkormányzata Képviselőtestülete (8554 Nagydém, Széchenyi u. 1.)

4.    A költségvetési szerv megszüntetése általános jogutódlással. 

5. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja: Csóti Közös Önkormányzati Hivatal 
            8558. Csót, Rákóczi u. 39.

6.  A megszűnő költségvetési szerv közfeladatait 2013. január 1-től a jogutód szerv látja el.
     Az intézmény személyi állománya 2013. január 1-től a jogutód munkáltatókhoz kerül át.
     A megszűnő szerv 2012. december 31-én vállalhat utoljára kötelezettséget.
     A megszűnő szerv vagyontárgyai Bakonytamási és Nagydém községek önkormányzatainak tulajdonába 
kerülnek.
     A megszűnő szervnek tartozása nincs, 2013-ra áthúzódó kötelezettségeit a jogutód szerv teljesíti. 

 7.  A megszüntetés oka: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) 84. § (1) bekezdésében meghatározott képviselő-testületi hivatali feladatok ellátása a törvényi 
előírások [Mötv. 85. § (1)] betartása érdekében más szervezeti rendszerben (Csóti Közös Önkormányzati 
Hivatal) teljesítendő.

Bakonytamási, 2012. december 13.

Németh Károly                         Marics Lajos
Polgármester polgármester

Záradék:
Jelen megszüntető okiratot Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselőtestülete 96/2012. (XII.13.) 
számú határozatával, Nagydém Község Önkormányzata Képviselőtestülete az 46/2012. (XII.10.) számú 
határozatával fogadta el.

Bakonytamási, 2012. december 13.
Leitner Pál
 körjegyző
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Megállapodás
közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására 

Csót Község Önkormányzat Képviselő-testülete  (8558 Csót, Rákóczi u. 38. képv.: Kékesi István 
polgármester),
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (8555  Bakonytamási,  Széchenyi  u.1. 
képv.: Németh Károly polgármester)
Nagygyimót Község Önkormányzat Képviselő-testülete  (8551 Nagygyimót, Rákóczi u. 2.  képv.: 
Szaller Zsolt polgármester)
Nagydém Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8554 Nagydém Széchenyi u. 1. 
képv.: Marics Lajos polgármester)
–  figyelemmel  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIII.  törvény  (a 
továbbiakban: Mötv.) 84. - 85. §-ában foglaltakra – alulírott helyen és időben az alábbiak szerint 
állapodnak meg:

1. 2013. január 1-jével – határozatlan időre - közös önkormányzati hivatalt hoznak létre és tartanak 
fenn, Csóti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) elnevezéssel.
2. A KÖH székhelye, címe: 8558 Csót, Rákóczi u. 38.
3. A hivatalon belül állandó jelleggel működő kirendeltség helye:
a.) Bakonytamási, Széchenyi u. 1.
b.) 8551 Nagygyimót, Rákóczi u. 2.
b.) 8554 Nagydém Széchenyi u. 1.
4. A KÖH megalakítása:
a.)  a  KÖH-t  az  érintett  képviselő-testületek  minősített  többségű  döntéssel  hozzák  létre,  illetve 
fogadják el az erről szóló megállapodást.
b.)  a  megállapodás  módosítását  a  képviselő-testületek  ugyancsak  minősített  többségű  döntéssel 
kezdeményezhetik.  A  kezdeményezést  a  többi  önkormányzat  képviselő-testülete  a 
kezdeményezéstől számított 60 napon belül tárgyalja meg. A megállapodás módosításához az érintet 
képviselő-testületek egybehangzó döntése szükséges.
5. Jegyző-aljegyző:
a.) az érintett képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Mötv. 146/C. § (2) 
bekezdése értelmében a megszűnő csóti polgármesteri hivatal jegyzőjét – annak egyetértésével - a 
KÖH jegyzőként, pályázati kiírás nélkül tovább foglalkoztatják.
b.) az érintett képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Mötv. 146/C. § (2) 
bekezdése értelmében a megszűnő Bakonytamási-Nagydém Községek Körjegyzősége körjegyzőjét 
– annak egyetértésével és a csóti jegyző javaslatára – a KÖH aljegyzőként, pályázati kiírás nélkül 
határozatlan ideig tovább foglalkoztatja.
c.)  a  jegyző  felmentéséhez  és  ellene  fegyelmi  eljárás  elrendeléséhez  az  érintett  települések 
polgármestereinek lakosságszám-arányos,  többségi  döntése  szükséges.  Ehhez  be  kell  szerezni  a 
többi polgármester előzetes írásos véleményét, illetve az ügyet tárgyaló képviselő-testületi ülésre 
meg kell őket hívni tanácskozási joggal. Az egyéb munkáltatói jogokat ugyanakkor Csót község 
polgármestere gyakorolja felette.
6. A KÖH köztisztviselője kinevezéséhez, bérezéséhez, a bakonytamási kirendeltség és tekintetében 
Bakonytamási,  a  nagydémi  kirendeltség  tekintetében  Nagydém,  a  nagygyimóti  kirendeltség 
tekintetében Nagygyimót polgármesterének egyetértése szükséges.
7. A KÖH mőködése: A Csóti  Közös Önkormányzati Hivatal  létszáma:  10,5 fő 

1 fő jegyző
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1 fő aljegyző
 8,5 fő köztisztviselő 

c.)  a jegyző vagy megbízottja köteles valamennyi  önkormányzat  képviselő-testületi  ülésén részt 
venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.
d.) a jegyző Csóton hétfőn, szerdán és pénteken, Nagygyimóton kedden és csütörtökön délelőtt , az 
aljegyző  Bakonytamásiban  kedden,  csütörtökön  és  pénteken,  valamint  Nagydémen  hétfőn  és 
szerdán tart ügyfélfogadást.
e.)  a  KÖH  Csóton  hétfőtől  péntekig,  a  kirendeltségek  Bakonytamásiban  hétfőtől  péntekig, 
Nagydémen hétfőtől péntekig, Nagygyimóton hétfő, kedden és csütörtökön tartanak ügyfélfogadást,
f.) a jegyző, illetve a KÖH valamennyi önkormányzat vonatkozásában ellátja mindazokat
a feladatokat és gyakorolja azokat a hatásköröket, amelyeket a Mötv., az egyes önkormányzatok 
szervezeti és működési szabályzatai, önkormányzati rendeletek előírnak.
g.) a KÖH éves költségvetését és zárszámadását az érintett  önkormányzatok képviselő-testületei 
minősített többséggel fogadják el.
h.) a KÖH a községekben az alábbi ügyeket intézi helyben:
- képviselő-testületi ülések előkészítése,
-  a  képviselő-testület  hatáskörébe  tartozó  segélyezések  (méltányossági  ápolási  díj  18.  életévet 
betöltött  tartósan  beteg  esetén,  átmeneti  segély,  temetési  segély,  rendkívüli  gyermekvédelmi 
támogatás),
- jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások (aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, 
rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény,  kiegészítő  gyermekvédelmi  kedvezmény,  óvodáztatási 
támogatás),
- gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
- hagyatéki ügyintézés,
- anyakönyvi ügyintézés
- pénzügy,
- adóügy,
- munkaügy
- iktatás.
8. A KÖH fenntartása:
a.) Csót Község Önkormányzata 1 fő igazgatási ügyintéző (középfokú végzettségű), valamint 
2  fő  pénzügyi  ügyintéző  (középfokú  végzettségű)  foglalkoztatásával  kapcsolatos  bér  és  járulék 
kiadásokat,  továbbá  a  foglalkoztatásukkal  kapcsolatos  egyéb  kiadásokat,  valamint  a  hivatal 
épületének fenntartását fedezi.
b.) Bakonytamási Község Önkormányzata biztosítja a kirendeltségen foglalkoztatott 1 fő igazgatási 
ügyintéző (helyben dolgozó, középfokú végzettségű), valamint 1 fő pénzügyi ügyintéző (középfokú 
végzettségű) foglalkoztatásával kapcsolatos bér és járulék kiadásokat, továbbá a foglalkoztatásukkal 
kapcsolatos  egyéb  kiadásokat,  valamint  a  kirendeltség  épületének  fenntartásával  kapcsolatos 
kiadásokat.
c.) Nagygyimót Község Önkormányzata a kirendeltségen foglalkoztatott 1 fő adóügyi ügyintéző 
(heti 3 napon Nagygyimóton, heti 2 napon Csóton dolgozó, középfokú végzettségű), valamint 1 fő 
pénzügyi  ügyintéző  (középfokú  végzettségű)  foglalkoztatásával  kapcsolatos  bér  és  járulék 
kiadásokat,  továbbá a foglalkoztatásukkal kapcsolatos egyéb kiadásokat,  valamint a kirendeltség 
épületének fenntartásával kapcsolatos kiadásokat.
d.)  Nagydém Község Önkormányzata a  kirendeltségen foglalkoztatott  1  fő igazgatási  ügyintéző 
(helyben  dolgozó,  középfokú  végzettségű),  valamint  0,5  fő  pénzügyi  ügyintéző  (középfokú 
végzettségű) foglalkoztatásával kapcsolatos bér és járulék kiadásokat, továbbá a foglalkoztatásukkal 
kapcsolatos  egyéb  kiadásokat,  valamint  a  kirendeltség  épületének  fenntartásával  kapcsolatos 
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kiadásokat.
e.)  A jegyző  bérét  és  járulékai  Csót  és  Nagygyimót  községek,  az  aljegyző  bérét  és  járulékait 
Bakonytamási és Nagydém községek fedezik. A központi támogatási összeget a községek között 
lakosságarányosan osztják el, ezen összeg levonásra kerül a KÖH fenntartásához fizetendő 
hozzájárulásból.  A fennmaradó  összeg  havonta  esedékes  részletét  az  önkormányzatok  minden 
hónap 1. napján átutalják a KÖH részére nyitott bankszámlaszámra.
f.)  a  helyi  tárgyévi  költségvetési  rendeletek  összeállításának  érdekében  a  felek  megállapodnak 
abban, hogy a tárgyévre esedékes támogatás bázisának a tárgyévet megelőző év támogatási összegét 
tekintik.
g.) amennyiben a hozzájárulás megfizetésére az e.) pontban megadott határidőig nem kerül sor, 
bármely önkormányzat egy alkalommal tértivevényes fizetési felszólítást bocsáthat ki, amelyben 8 
napos  fizetési  határidőt  jelöl  meg  fizetési  határidőként.  Ezen  határidő  eredménytelen  elmúlása 
esetén jogosult jelen megállapodás melléklete szerinti felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési 
megbízás benyújtására, mely felhatalmazó levelet megállapodó önkormányzatok kötelesek egymás 
számára biztosítani.
h.)  a  beszedési  megbízás sikertelensége esetén bármely önkormányzat  jogosult  a  hátralék teljes 
összegére  vetített  késedelmi  pótlékot  felszámítani,  melynek  mértéke  a  megelőző  hónap  utolsó 
napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.
i.) önkormányzatok megállapodnak, hogy bármely tag kilépése vagy a KÖH megszűnése esetén 
egymással  szemben  tárgyi  eszköz  és  ingatlan  vagyon  tekintetében  elszámolni  valójuk  nincs, 
egymással szemben nem támasztanak követelést.
9. A KÖG megszüntetése:
A KÖH megszüntetésére a Mötv. 85. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
Ez a megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba.

Csót, 2012. december 13.

Kékesi István     Németh Károly Szaller Zsolt  Marics Lajos
polgármester     polgármester polgármester polgármester

  Csót               Bakonytamási           Nagygyimót  Nagydém

A megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi határozatok:
Bakonytamási Község Önkormányzati Képviselő-testülete    97/2012.(XII.13.)
Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete                   43/2012.(XI.28.)
Nagydém Község Önkormányzati Képviselő-testülete           47/2012.(XII.10.)
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete     168/2012.(XII.10.)

Csót, 2012. december 13.

                                                                                                 Takács Imre
                                                                                                  jegyző
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ALAPÍTÓ OKIRAT

Bakonytamási  Község Önkormányzata Képviselő-testülete, székhelye: 8555.  Bakonytamási, Széchenyi u.1., 
képviselője: Németh Károly polgármester 
Csót  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete,  székhelye: 8558.Csót,, Rákóczi u. 38. képviselője: Kékesi István  
polgármester 
Nagydém  Község Önkormányzata  képviselő-testülete,  székhelye 8554. Nagydém, Széchenyi u. 1..  képviselője: 
Marics Lajos  polgármester
Nagygyimót  Község Önkormányzata Képviselő-testülete, székhelye 8551. Nagygyimót, Rákóczi u. 2..  képviselője: 
Szaller Zsolt  polgármester
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §. (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a  Csóti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a 
következők szerint határozzák meg: 

1. A költségvetési szerv  alapítóinak és fenntartóinak, neve, székhelye:  
 Bakonytamási  Község Önkormányzati Képviselő-testülete, székhelye: 8555.  Bakonytamási ,Széchenyi  u. 1..
Csót Község Önkormányzati  Képviselő-testülete,  székhelye: 8558. Csót,, Rákóczi u. 38.
 Nagydém  Község Önkormányzatának képviselő-testülete,  székhelye 8554.  Nagydém, Széchenyi u. 1.
 Nagygyimót  Község Önkormányzati Képviselő-testülete, székhelye 8551. Nagygyimót, Rákóczi u. 2.  

2. A költségvetési szerv neve: Csóti Közös Önkormányzati Hivatal

3. A költségvetési szerv székhelye  8558. Csót, Rákóczi u. 39.  
Kirendeltségei: 8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1.
                                                                       8554. Nagydém, Széchenyi u. 1.
                              8551. Nagygyimót, Rákóczi u. 2.  

 4. A költségvetési szerv közfeladata, alaptevékenysége, továbbá ezek államháztartás szakfeladat    
rendje szerinti megjelölése, államháztartási szakágazati besorolása 

4. 1. A költségvetési szerv  közfeladata:  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
                                                                  CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84.§. (1)  bekezdése
                                                                 alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével,
                                                                 valamint a polgármester, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 
                                                                 tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
                                                                 kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok
                                                                 egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együtt-
                                                                 működésének összehangolásában.

4.2. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb
                                                                        jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat
                                                                        Bakonytamási, Csót, Nagydém és Nagygyimót települések
                                                                        vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen
                                                                        a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a 
                                                                        közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött
                                                                        megállapodás tartalmazza.

4.3. A költségvetési szerv közfeladata és alaptevékenysége  államháztartás szakfeladat rendje szerinti megjelölése:    
Tevékenység megnevezése Szakfeladat
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó tevékenysége 841126
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Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841114
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek

841116

Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 841117
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118
Önkormányzatok és társulások  elszámolásai 841901
Statisztikai tevékenység 841173
4.4. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:  
                                  Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841105 
5. Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv  vállalkozási tevékenységet nem folytat
 
6. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre : Bakonytamási - Csót – Nagydém – Nagygyimót  községek 

közigazgatási területe 

 7. A költségvetési szerv  irányító szervének neve, székhelye
Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8558 Csót, Rákóczi u. 38.

8. A feladatellátást szolgáló vagyon:  A költségvetési szerv székhelye és kirendeltségei  működéséhez ellenérték 
nélkül rendelkezésre bocsátott (használatba adott) ingatlanok:                      

Bakonytamási,, Széchenyi u. 1.. 
Csót, Rákóczi u. 39.   
Nagydém, Széchenyi u. 1..  
Nagygyimót, Rákóczi u. 2.    

A feladatellátást szolgáló vagyon feletti 
rendelkezési jog: Az költségvetési szerv  az alap feladatok elvégzéséhez a rendelkezésére 

bocsátott (használatba adott) ingó és ingatlan vagyont tevékenysége során 
szabadon használhatja

9. Az költségvetési szerv  gazdálkodási  besorolása: önállóan működő  és gazdálkodó  költségvetési szerv    
                                                                                                
10. Az költségvetési szerv  vezetőjének megbízási rendje:  A jegyző  kinevezésére a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX törvényt és a Közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírásait kell alkalmazni.

11. Az költségvetési szerv  foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya : közszolgálati tisztviselői  
                                          jogviszony a  Közszolgálati tisztviselőkről szóló   2011.  évi CXCIX. törvény alapján

12. A költségvetési szerv jogelődei:    Bakonytamási - Nagydém Községek Körjegyzősége  
                                                                       8555. Bakonytamási, Széchenyi u. 1.
                                                                       Csót Község Polgármesteri Hivatala
                                                                       8558. Csót, Rákóczi u. 38.
                                                                       Nagygyimót – Adásztevel Községek Körjegyzősége
                                                                       8551. Nagygyimót, Rákóczi u. 2.

Csót, 2012. december 13.
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Kékesi István  Németh Károly    Szaller Zsolt  Marics Lajos
polgármester    polgármester    polgármester  polgármester

  Csót              Bakonytamási Nagygyimót  Nagydém

Záradék:
 Jelen Alapító okirat 2013. január 1-én lép hatályba.
A költségvetési szerv  alapító okiratát 

Bakonytamási Község  Önkormányzata Képviselő-testülete                  98/2012. (XII.13.)  határozatával
Csót Község Önkormányzata Képviselő-testülete                  42/2012. (XI.28.)  határozatával
Nagydém Község Önkormányzata Képviselő-testülete                  48/2012. (XII.10.)  határozatával
Nagygyimót Község Önkormányzata Képviselő-testülete,                  170/2012.  (XII.10.)  

határozatával
elfogadta.

Csót, 2012. december 13.

Takács Imre                                
     jegyző
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