Bakonyság Község Önkormányzata
8557 Bakonyság, Béke u. 14.
Szám: 33-3/2015.
JEGYZŐ KÖNYV
Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 13-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 számozott határozat hozatala nélkül, egyhangúlag az
alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megvitatása
Előadó: Kiss Lajos polgármester
2./ Falugondnoki gépjármű meghibásodása miatti költségekről
Előadó: Kiss Lajos polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megvitatása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Kiss Lajos polgármester: az előterjesztésből kitűnik, hogy több mint 11,5 millió forint
szerepel az általános tartalékban, amely tartalmazza az értékpapírban lekötött 3,7 millió
forintot. A pályázati kiírások ismeretében tudnak majd dönteni év közben az általános tartalék
felhasználásáról.
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
rendeletét:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(a rendelet szövege mellékelve)
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2./ Falugondnoki gépjármű meghibásodása miatti költségekről
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: február elején a hóbordás Kossuth utcán a falugondnoki gépjármű
üzemanyag hűtője megsérült. Mire észrevették a sérülést 40 liter gázolaj elfolyt egy teli
tankolást követően. A falugondnoki üzemanyag elszámoláshoz javasolja, hogy a falugondnok
az elfolyt 40 liter gázolajat számla ellenében külön vásárolja meg. Február 11. és február 20
között - amíg a falugondnoki jármű szervizben volt - a falugondnok saját gépjárművel látta el
a szolgálatot. Erre az időszakra javasolja,hogy kiküldetési rendelvényen számolja el a megtett
kilométereket.
Schumacher Mária képviselő: falugondnokként bejelenti érintettségét, egyben kéri a
testületet, hogy tegye lehetővé, hogy a kizárásról szóló döntésnél szavazhasson, melynél
tartózkodni fog.
Az érintettséggel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
A képviselő-testület 2 „igen” szavazattal, az érintett tartózkodása mellett a következő
határozatot hozta :
Bakonyság Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015.( II. 12.) határozata szavazásból való kizárásról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schumacher Mária
képviselő, falugondnok érintettségére vonatkozó bejelentését tudomásul veszi,
a falugondnoki üzemanyag elszámolásról szóló szavazásból a falugondnokot
nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Pintér Imre polgármester
A képviselő-testület 2 „igen” szavazattal, az érintett tartózkodása mellett a következő
határozatokat hozta:

Bakonyság Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015.( II. 12.) határozata a falugondnoki gépjármű többlet üzemanyag
költségéről
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
falugondnoki gépjármű üzemanyaghűtőjének 2015. februári sérülése miatt
elfolyt gázolaj pótlására felhatalmazza a falugondnokot, hogy 40 liter gázolajat
számla ellenében vásároljon.
Határidő: azonnal
Felelős: falugondnok
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Bakonyság Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015.( II. 12.) határozata falugondnoki gépjármű javítása alatt a
falugondnoki feladatok ellátásáról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki
gépjármű 2015. februári javítása miatt felhatalmazza a falugondnokot, hogy a
falugondnoki feladatokat saját gépjárművel lássa el 2015. február 11. és február
20. között. A saját gépjármű használatának költségeit kiküldetési rendelvényen
kell elszámolni az arra vonatkozó szabályok szerint.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: falugondnok
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Kiss Lajos polgármester a nyilvános ülést 9,35 órakor
bezárta.
K. m. f.

Kiss Lajos
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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