Bakonyság Község Önkormányzata
8557 Bakonyság, Béke u. 14.

Szám: 268-3/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 5-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, 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 tervezetének megvitatása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
2./ Pápai Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolójának megvitatása.
Előterjesztő: Szappan Csaba rendőrkapitány
3./ Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatására pályázat beadása
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: a közös hivatal költségvetését elfogadták, a bakonysági
költségvetést ez úgy érinti, hogy a közös hivatal működésével kapcsolatos bakonysági
rezsiköltségek a hivatal költségvetésébe kerültek át. A nemrég megjelent jogszabály alapján
szerepel a költségvetésben a falugondnok ágazati pótléka. A költségvetésben beruházást,
felújítást nem terveztek, de ha megérkezik az adósságkonszolidáció miatti támogatás, akkor
bekerül a költségvetésbe az útfelújítás is. Több mint 10 millió forint általános tartalék van a
költségvetésben, ebből kell meghatározni majd mennyit fordítanak az útfelújításra.
Nikl Mónika alpolgármester:
szerinte törekedni kell minél hosszabb belterületi út
felújítására, ha lehetséges akkor a teljes úthálózatot fel kell újítani. Mart aszfaltos eljárással jó
minőségű utat lehet építeni és az ára is lényegesen olcsóbb.
Schumacher Mária képviselő: régóta tervezik már az utak felújítására pályázat benyújtását, de
ilyen pályázati kiírás évek óta nem volt. Nehogy úgy járjanak mint a buszváró építésnél,
alighogy saját erőből megépült, megjelent rá egy pályázati kiírás.
Kiss Lajos polgármester: Az előkészületeket meg tudják tenni, fel kell mérni a felújítandó
utak területét, árajánlatokat kell kérni, illetve referencia munkákat is hasznos lenne
megtekinteni. A mart aszfaltos útfelújítást ő is jónak tartja, csak ennél a technológiánál
nagyon oda kell figyelni, hogy az aszfalt friss legyen, ne egy évvel ezelőtti deponálásból
származzon. Az államháztartási törvény előírja, hogy 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. Kéri az
erre vonatkozó határozat meghozatalát az előterjesztés szerint.
Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, “nem”
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
7/2014. (III. 5.) 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

Ezer Ft
2014.
2015.
2016.
2017.
év
év
év
év
600
700
700
700
2

Az önkormányzati vagyon és
az önkormányzatot megillető
vagyoni
értékű
jog
értékesítéséből
és
hasznosításából
származó
bevétel

0

0

0

0

Díjak, pótlékok bírságok

0

0

0

0

Késedelmi pótlék bírság

0

0

0

0

Tárgyi
eszköz
és
az
immateriális jószág, részvény,
részesedés,
vállalat
értékesítéséből
vagy
privatizációból
származó
bevétel

0

0

0

0

33

76

76

76

0

0

0

0

633

776

776

776

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
Saját bevétel 50 %-a és az
adósságot
keletkeztető ügyletből
származó
fizetési
kötelezettségek
különbsége

2014.
2015.
2016.
2017.
év
év
év
év
316
776
776
776
0

0

0

0

316

388

388

388

Határidő: azonnal
Felelős:Kiss Lajos polgármester
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A 2014. évi költségvetéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester a
napirend tárgyalását határozathozatal nélkül lezárta.
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
3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(a rendelet szövege mellékelve)
Kiss Lajos polgármester: javasolja, hogy az elfogadott költségvetésnek megfelelően 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:
8/2014. (III. 5.) Határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sági Sárga Rózsa
Klub részére 2014. évben 60 ezer Forint működési támogatást nyújt.
A támogatást 2014. április 30. kell kifizetni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. április 30.
9/2014. (III. 5.) Határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei Falugondnokok Egyesülete működéséhez (Hidegkút, Ifjúság u. 3.)
részére közcélú adományként 2014. évben 10.000,-Ft támogatást biztosít.
Felhatalmazzák a polgármestert az adomány kifizetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 31.
10/2014. (III. 5.) Határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Pápai
Polgári
Védelmi
Kirendeltségének működését 2014. évben 5.000,- Ft-tal támogatja a polgári
védelmi feladatok színvonalas ellátása érdekében.
Felhatalmazzák a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 30.
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11/2014. (III. 5.) 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 2014. évben 30 000,-Ft, azaz harmincezer
forint támogatást biztosít.
A támogatás egyösszegben 2014. június 30-ig kerül utalásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a
kötendő támogatási megállapodás aláírására.

polgármestert

a

tárgyban

Felelős: polgármester
Határidő: szövegben adott
12/2014. (III. 5.) Határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére a Társulás által ellátott
feladatokhoz 2014. évben kiegészítő hozzájárulást nyújt a Társulási Tanács
által elfogadott költségvetés szerint 47.730,-Ft összegben.
Az önkormányzati hozzájárulást két egyenlő részletben 2014. március 31-ig,
illetve 2014. szeptember 30-ig kell átutalni a társulás számlájára.
Felelős: polgármester
Határidő: szövegben adott
2./ Pápai Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolójának megvitatása.
Előterjesztő: Szappan Csaba rendőrkapitány
Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, “nem”
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
13/2014. (III. 5.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Körzeti
Megbízotti Alosztály 2013. évi beszámolóját Bakonyság
község
közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről az
előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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3./ Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatására pályázat beadása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, “nem”
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
14/2014. (III. 5.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet (továbbiakban:
BM rendelet) alapján támogatási kérelmet ad be az Ebr42 rendszeren keresztül
1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatási összegre, melynek célja 300
méter hosszúságú és 3 méter szélességű belterületi önkormányzati út felújítása.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet határidőben nyújtsa be a
BM rendeletben foglaltaknak megfelelően.
Határidő: 2014. március 6. (16:00 óra) az Ebr42 rendszerben történő
rögzítés, 2014. március 7. napja a támogatási kérelem postára adása
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Kiss Lajos polgármester a nyilvános ülést 9,30 órakor
bezárta.

K. m. f.

Kiss Lajos
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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