Bakonyság Község Önkormányzata
8557 Bakonyság, Béke u. 14.

Szám:

/2014.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. február 3-án 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, mint a jegyzőkönyv tartalmáért felelős

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 2014. évi költségvetési tervezetésnek megvitatása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
2. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
3. LEADER tagdíj megvitatása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
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II. Napirend tárgyalása:
1./ Bakonyság Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési tervezetének megvitatása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Kiss Lajos polgármester: örvendetes, hogy több központi normatíva emelkedett, többek
között a közvilágításra, a falugondnoki szolgálatra adott támogatás is. Ugyancsak nőtt a közös
hivatal támogatása s az elismert hivatali létszám. Lehetővé válik a közös hivatalban 3 fő
felvétele, közülük egy fő a lovászpatonai kirendeltségen fog dolgozni. A költségvetés több
tétele még változhat, hiszen a közös hivatal költségvetését is ezután fogják tárgyalni. A
törvényi határidő miatt a költségvetést beterjeszti, de annak elfogadására majd a következő
ülésen kerülhet sor. Kéri a véleményeket, észrevételeket.
Schumacher Mária képviselő: az előterjesztés 191. sorában a szöveges részbe 10 fő étkező
létszámánál a tavalyi adat maradt, az összeg már helyesen 9 fővel van számolva. A
gázenergiára tervezett összeg jelentősen eltér a tavalyi tervhez képest, ezt felül kell vizsgálni.
dr. Reichert László aljegyző: az elírást javítani fogják, a gázenergiánál a tényleges tavalyi
költségből indultak ki, viszont a tavalyi előirányzatról el kell mondani, hogy jelentősen
túltervezett volt.
Kiss Lajos polgármester: a jelenleg kimutatott másfél millió forintos többlet felhasználásra
vonatkozóan a következő ülésre kéri a javaslatokat. A belterületi utak felújítása az orvosi
rendelő akadálymentesítése lennének a legsürgetőbb feladatok. Egyenlőre még nem tudni,
milyen fejlesztésekre lehet pályázatot benyújtani és nyitott kérdés még, hogy az
adósságkonszolidációt igénybe nem vett önkormányzatok kapnak-e és milyen támogatást az
kormányzattól.
A 2014. évi költségvetéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester a
napirend tárgyalását határozathozatal nélkül lezárta.
2. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: az SZMSZ módosítására az Mötv. szakaszos hatályba lépése miatt
idén még vissza kell térni. Az önkormányzatok alaptevékenységének törzskönyvi módosítását
február 28-ig el kell végezni. Ezzel kapcsolatos az előterjesztésben lévő határozati javaslat,
amely az SZMSZ függelékeként módosítja az alaptevékenységeket. Az SZMSZ-ben számos
módosítást kell tenni az Ötv-re való utalások miatt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, “nem”
szavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete a
Bakonyság Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet szövege mellékelve)
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Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, “nem”
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1/2014. (II. 3.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
államháztartási szakágazati besorolását „841105 helyi önkormányzatok és
társulások igazgatási tevékenysége” besorolásra módosítja.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának az önkormányzat
alaptevékenységeit tartalmazó függeléke helyébe ezen határozat mellékletében
lévő függelék lép.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: azonnal
3. LEADER tagdíj megvitatása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: dönteni kell a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER
Akciócsoport Közhasznú Egyesületben való tagságról és a 2014. évi tagdíjról. A LEADER
egyesülettel kapcsolatban csak pozitív tapasztalatokról tud beszámolni. Tavaly is három
sikeres LEADER pályázatuk volt, mindig készséges és segítőkész az elnök és a
munkaszervezet. Javasolja, hogy tagságuk további fenntartása mellett foglaljanak állást és
fogadják el a 2014. évi 20.000,-Ft-os tagdíjat.
Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, “nem”
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
2/2014. (II. 3.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Somló-Marcalmente-Bakonyalja
LEADER
Akciócsoport
Közhasznú
Egyesületben (8564 Ugod, Petőfi u. 15.) a tagságát az Önkormányzat
fenntartja. Az elfogadott 2014. évre szóló 20.000 Ft-os tagdíjat elfogadja. A
2014-2020 közötti LEADER programban a település közigazgatási területével
továbbra is a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport
Közhasznú Egyesület illetékességi, kedvezményezetti területéhez kíván
tartozni. A tagságban történő képviseletre, az ezzel kapcsolatos Nyilatkozat
aláírására, esetleges tisztség vállalására, betöltésére a polgármestert teljes
jogkörrel felhatalmazza.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: 2014. február 13.
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Több kérdés és hozzászólás nem volt, Kiss Lajos polgármester az ülést 9,50 órakor bezárta.

K. m. f.

Kiss Lajos
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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