Bakonyság Község Önkormányzata
Bakonyság, Béke u 14.
Szám: 136-6/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 30-án 9,00 órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza, Bakonyság
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Kiss Lajos polgármester, és Schumacher Mária képviselő
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
Dr. Reichert László körjegyző
I.

Napirend előtt:

Kiss Lajos polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen a képviselőtestület határozatképes, mivel a 3 főből 2 fő megjelent. Az ülést megnyitja.
Javasolja a következő napirend megtárgyalását:
Napirend
1./ Bakonyság Község Önkormányzata társulási megállapodásainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
2./ Bakonyság község 2012. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló megvitatása
Előterjesztő: Fülöp Tamás r.hdgy, Pápai Rendőrkapitányság KMB alosztályvezető
3./ Az Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló átfogó értékelés megvitatása
Előterjesztő: dr. Reichert László körjegyző
A képviselő-testület 2 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a napirendre
tett javaslatot elfogadta.
II. N a p i r e n d tárgyalása.
1./ Bakonyság Község Önkormányzata társulási megállapodásainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: Bakonyság Község Önkormányzatának a háziorvosi szolgálat,a
fogorvosi szolgálat és védőnői szolgálat fenntartására van társulási megállapodása Pápateszér
gesztorsága mellett. Ezeket a társulásokat az új, önkormányzati társulásokra vonatkozó
törvényi rendelkezésekre figyelemmel meg kell szüntetni. Az óvodai társulást és többcélú
kistérségi társulást viszont jogi személyiségű társulássá kell átalakítani. A döntések technikai
jellegűek, mert a feladatellátás minden esetben változatlan lesz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
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Bakonyság képviselő-testülete 2 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatait:
17/2013. (V. 30.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápateszér,
Bakonyság és Bakonyszentiván Községi Önkormányzatok Óvodai
Intézményi Társulás (8556 Pápateszér, Dózsa Gy. u. 30.) társulási
megállapodásának módosítását és azt egységes szerkezetben – az
előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően –
jóváhagyja.
A módosított Társulási Megállapodás 2013. június 30-án lép hatályba,
rendelkezéseit 2013. július 1-től kell alkalmazni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
18/2013. (V. 30.) határozat
Bakonyság
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Napköziotthonos Óvoda Pápateszér (8556 Pápateszér, Dózsa u. 30.)
alapító okiratának módosítását és azt egységes szerkezetben – az
előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően –
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat
aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
19/2013. (V. 30.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Háziorvosi
Szolgálatot Fenntartó Társulást (8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.) közös
megegyezéssel 2013. június 30. napjával megszünteti.
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetési megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
20/2013. (V. 30.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Védőnői
Szolgálatot Fenntartó Társulást (8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.) közös
megegyezéssel 2013. június 30. napjával megszünteti.
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetési megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
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21/2013. (V. 30.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fogorvosi
Alapellátás Önkormányzati Társulást (8556 Pápateszér, Markovics u.
17.) közös megegyezéssel 2013. június 30. napjával megszünteti.
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetési megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Kiss Lajos polgármester

22/2013. (V. 30.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pápateszér,
Bakonyság
és
Bakonyszentiván
Óvodafenntartó
Társulása Társulási Tanácsa tagjainak Kiss Lajos polgármestert és
Schumacher Mária önkormányzati képviselőt delegálja.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Polgármester

23/2013. (V. 30.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását és
azt egységes szerkezetben – az előterjesztés 1. és 2. mellékletében
foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja
A módosított Társulási Megállapodás 2013. június 30-án lép hatályba,
rendelkezéseit 2013. július 1-től kell alkalmazni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Polgármester
2./ Bakonyság község 2012. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló megvitatása
Előterjesztő: Fülöp Tamás r.hdgy, Pápai Rendőrkapitányság KMB alosztályvezető
Kiss Lajos polgármester: Bakonyság községben a közbiztonság helyzete ideális, hiszen a
2011. évi 2 bűncselekményhez képest 2012-ben egy sem fordult elő. Szerencsére közúti
baleset sem történt 2012. évben. A rendőrséggel a kapcsolattartás kiváló, bármikor elérhetők.
Az említett nyugalom ellenére rendszeresen megfordulnak a körzeti megbízottak a község bel
és külterületén. Jelenleg más elfoglaltságuk miatt nem tudtak a megjelenni, de javasolja az
írásos beszámoló elfogadását.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület 2 "igen " szavazattal, "nem" szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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24/2013. (V. 30.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály
Körzeti Megbízotti Alosztály 2012. évi beszámolóját Bakonyság
község közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről az előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Az Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelés megvitatása
Előterjesztő: dr. Reichert László körjegyző
Kiss Lajos polgármester: a 18. év alattiak száma mindössze 8 fő. Ebből 2 fő óvodás, 3 fő
általános iskolás, 2 fő pedig középiskolás. Szerencsére mindnyájan rendezett családi
körülmények között nevelkednek, így nem csoda, hogy a gyermekjóléti szolgálat
beszámolójában sincs egyetlen gondozott se, és jelzés sem érkezett senki ügyében a
szolgálathoz, vagy a jegyzőhöz. Az önkormányzat 2012-ben is nyújtott beiskolázási
támogatást, az óvodásoknak 6 ezer Ft, a általános iskolásoknak 13 ezer forint, a
középiskolásoknak 15 ezer forint összegben. Ezzel tulajdonképpen el is mondott mindent,
ami a beszámolóban számszerűen szerepel. Kéri a beszámoló elfogadását, amelynek
melléklete a többcélú társulás gyermekjóléti és családsegítő szolgálatának beszámolója.
A képviselő-testület 2 "igen " szavazattal, "nem" szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
25/2013. (V. 30.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok 2012. év átfogó értékeléséről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kiss Lajos polgármester: hamarosan be lehet adni a LEADER pályázatokat, kéri a
képviselőket, hogy a közzétett leader intézkedések keretein belül, tagyenek javaslatot, milyen
területre nyújtsanak be támogatási kérelmet. Térségi rendezvényt legalább 10 önkormányzat
támogatásával lehet megvalósítani a LEADER keretén belül. Javasolja a MOGETIANA
egyesület támogatását.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
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26/2013. (V. 30.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
MOGETIANA Vidékfejlesztési és Hagyományőrző Egyesület
(székhelye: 8564 Ugod, Petőfi u. 15.) szervezetet abban, hogy
pályázatot nyújtson be a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER
Akciócsoport Közhasznú Egyesülethez az „Értékkel bíró térségi
rendezvények támogatása” elnevezésű intézkedésre.
Felhatalmazzák a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Kiss Lajos polgármester

Más megtárgyalandó kérdés nem volt, ezért a polgármester a nyilvános ülést 16,45 órakor
bezárta.
K. m. f.

Kiss Lajos
polgármester

dr. Reichert László
aljegyző
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