Bakonyság Község Önkormányzata
8557 Bakonyság, Béke u. 14.

Szám: 136-2/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 14-én 9,00
órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Bakonyság
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Kiss Lajos polgármester, Nikl Mónika alpolgármester, Schumacher
Mária képviselő
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Reichert László aljegyző

I. Napirend előtt:
Kiss Lajos polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú képviselőtestület valamennyi tagja megjelent, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt
követően szavazatra bocsátja a meghívó szerinti napirendet. (Meghívó a jkv. 1. számú
melléklete)
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1. Bakonyság Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megvitatása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
2. Szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
3. Pápai Járási Helyi Védelmi Bizottságba delegálás
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
4. Egyéb ügyek.
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Bakonyság Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megvitatása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)

Kiss Lajos polgármester: az önkormányzatok költségvetési támogatása megváltozott,
amelynek egyenlőre úgy tűnik, hogy a Bakonysághoz hasonló kis települések a vesztesei
lettek. Annak ellenére, hogy iparűzési adót nem vetettek ki - mert néhány adóalanya lenne
csak a községben - elvárt bevétel címén levontak tőlük fél százalék iparűzési adónak
megfelelő összeget, amit a hasonló nagyságú települések iparűzési adójából kalkuláltak ki.
2013-ban az értékjegyben lévő, korábbi évekből származó magtakarításaikat kell felélniük,
jövőre ki tudja mit fognak tenni. A közhasznú foglalkoztatás állami támogatása is csökkent 70
%-ra és csak 6 órás foglalkoztatás lehetséges. Oda fognak jutni, hogy nem lesz ember, aki
gondozza a közterületeket, hacsak nem a képviselő-testület tagjai végzik azt társadalmi
munkában, ahogyan eddig is sokszor előfordult.
Schumacher Mária képviselő: a virágos Veszprém megyéért versenyen szerzett díjak nagy
mértékben a sok rózsának és egynyári növénynek köszönhetők, amikkel sok munka van. Meg
kell fontolni, hogy a folyamatos kapálást igénylő rózsák esetében fenyőfakéreg borítással
akadályozzák meg a gazosodást. Az állami támogatás csökkenését sajnos nem tudják mivel
ellensúlyozni, plusz bevételre nincsenek lehetőségeik.
A 2013. évi költségvetéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kiss Lajos polgármester: A helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet,
határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény felhatalmazása
alapján, kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a
Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, “nem”
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1/2013. (II. 14.) határozati javaslat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit az
alábbiak szerint fogadja el:
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Megnevezés
Helyi adók
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Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezességvállalással
kapcsolatos megtérülés
Összesen:

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó
fizetési kötelezettség megállapításához
Ezer Ft
Megnevezés
Saját bevétel 50 %-a
Adósságot keletkeztető
ügyletből
származó fizetési kötelezettség
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Határidő: azonnal
Felelős:Kiss Lajos polgármester

Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, “nem”
szavazat és tartózkodás nélkül alkotta meg rendeletét:
2/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet Bakonyság Község Önkormányzata
2013. évi költségvetéséről
(rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
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2. Szociális rendelet módosítása
Előadó: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, “nem”
szavazat és tartózkodás nélkül alkotta meg rendeletét:
3/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelet
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2005.(X. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
3. Pápai Járási Helyi Védelmi Bizottságba delegálás
Előadó: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, “nem”
szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát:
2/2013. (II. 14.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pápai Járási Helyi
Védelmi Bizottság állandó, tanácskozási joggal meghívott tagjaként Marics
Lajos Nagydém község polgármesterét delegálja.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester
4. Egyéb ügyek.
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: javasolja, hogy az önkormányzat által támogatott szervezetek
konkrét támogatási összegéről hozzák meg a döntéseiket. A tavalyi támogatási összegeket
nem javasolja emelni.
A képviselő-testület 3 "igen " szavazattal, "nem" szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
3/2013. (II. 14.) Határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sági Sárga Rózsa
Klub részére 2013. évben 60 ezer Forint működési támogatást nyújt.
A támogatást két egyenlő részletben 2013. március 31-ig, és szeptember 30-ig
kell kifizetni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 31. és 2013. szeptember 30.
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4/2013. (II. 14.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete működéséhez (Hidegkút,
Ifjúság u. 3.) részére közcélú adományként 10.000,-Ft támogatást biztosít.
Felhatalmazzák a polgármestert az adomány kifizetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 31.
5/2013. (II. 14.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pápai Polgári
Védelmi Kirendeltségének működését 2013. évben 5.000,- Ft-tal
támogatja a polgári védelmi feladatok színvonalas ellátása érdekében.
Felhatalmazzák a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 30.
6/2013. (II. 14.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pápai
Rendőrkapitányság Csóti Körzeti Megbízotti csoportja részére a község
közigazgatási területén végzett munkája támogatására, a mindenkori szolgálati
gépjármű üzemanyag költségeihez 2013. évben 30 000,-Ft, azaz harmincezer
forint támogatást biztosít.
A támogatás egyösszegben 2013. június 30-ig kerül utalásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a
kötendő támogatási megállapodás aláírására.

polgármestert

a

tárgyban

Felelős: polgármester
Határidő: szövegben adott
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Kiss Lajos polgármester az ülést 9,45 órakor bezárta.

K.m.f.

Kiss Lajos
polgármester

dr. Reichert László
aljegyző
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