Bakonyság Község Önkormányzata
8557 Bakonyság, Béke u. 14.
Szám: 33-5/2015.
JEGYZŐ KÖNYV
Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-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./ Bakonyság

Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
2./ Bakonyság Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet megvitatása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok
segítségnyújtás térítési díj elfogadása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

Feladatellátó

Társulása

által

jóváhagyott

házi

4./ Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
támogatás iránt falubusz beszerzéséhez
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
5./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által benyújtandó terepjáró
beszerzési pályázat megvitatása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
7./ Pápai Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolója
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
8./ A 2014. évi belső ellenőrzési jelentés megvitatása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
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9./ A település vízkárelhárítási tervének elkészíttetése
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
10/ Az Önkormányzat 2015-2019.évi Gazdasági Programjának elfogadása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
11./ Önkormányzati támogatások megállapítása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Bakonyság község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Kiss Lajos polgármester: az előterjesztés részletesen tartalmazza milyen módosításokat kellett
a költségvetési rendeleten végrehajtani.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, egyhangúlag
a következő rendeletet alkotta:

Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete
módosításáról
(rendelet szövege mellékelve)
2./ Bakonyság község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló megvitatása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: a zárszámadási rendelet előterjesztéséhez annyit fűz hozzá, hogy az
önkormányzat 2014. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, egyhangúlag
a következő rendeletet alkotta:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
(rendelet szövege mellékelve)
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3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által jóváhagyott házi
segítségnyújtás térítési díj elfogadása
Előadó: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015. (IV. 30.) határozata a házi segítségnyújtás térítési díjának
megállapításáról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6/2015. (III. 31.)
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben
történő megállapításával egyetért.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: azonnal
4./ Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
támogatás iránt falubusz beszerzéséhez
Előadó: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: újra lehet pályázni falugondnoki mikrobuszra. a lehetőséggel élniük
kell, mely a 2008-ban vásárolt falubusz műszaki állapota ezt indokolja. Az ÁFÁ-t kellene
saját erőből fedezni, ez a meglévő mikrobusz értékesítésével biztosítható.
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2015. (IV. 30.) határozata mikrobusz beszerzési pályázatról
1./ Bakonysági Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza,
hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint a - 1. célterületre – kistérségi
közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzésére pályázatot nyújt be.
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2./ Az Önkormányzat jelenleg a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján kapott
támogatásból beszerzett mikrobusszal látja el a falugondnoki szolgáltatást
2008. óta. A tömegközlekedési lehetőséggel korlátozottan rendelkező, 72
lelkes zsáktelepülésen, a lakossági szolgáltatások hiánya miatt, a lakosok
gyógyszer, élelmiszer és egyéb árucikk ellátását, meleg étkezetését a
falugondnoki mikrobusszal lehet megoldani. A nélkülözhetetlen szolgáltatás
biztonságos ellátásához a gépjármű legalább öt évenkénti cseréje szükséges
és indokolt.
3./ A Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a fejlesztéshez
szükséges saját forrást a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: 2015. május 4.
Kiss Lajos polgármester: A pályázathoz szorosan kötődik a szakmai program, ezrét kisebb
kiegészítéséket el kell végezniük a programon, hogy a pályázati kritériumoknak
maradéktalanul megfeleljen.
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (IV. 30.) határozata a falugondnoki szolgáltatás szakmai
programjáról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bakonysági
falugondnoki szolgáltatás szakmai programját felülvizsgálata és a melléklet
szerint módosítja.
Felelős: Kiss Lajos Imre polgármester
Határidő: azonnal
5./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által benyújtandó terepjáró
beszerzési pályázat megvitatása
Előadó: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
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Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete
12/2015. (IV. 30.) határozata a Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulása terepjáró beszerzési pályázatáról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja
Társulási Tanácsa azon döntését, hogy az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet
szerint pályázatot nyújt be melyben a következő fejlesztéseket kívánja
megvalósítani:
- Terepjáró személygépjármű beszerzése a társulás működési területén
lévő egyéb közösségi célú szolgáltatások ellátására
- Megvalósítás helye: 8500 Pápa, Anna tér 11., 2885 hrsz.
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település
szempontjából előnyös és szükséges.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: azonnal
6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Schumacher Mária képviselő, falugondnok: 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.
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 „igen” szavazattal, az érintett
tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (IV. 30.) határozata szavazásból való kizárásról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schumacher
Mária képviselő, falugondnok személyes érintettségére vonatkozó
bejelentését tudomásul veszi, a 2014. évi falugondnoki tevékenységről szóló
beszámoló elfogadásáról szóló szavazásból a falugondnoki feladatokat ellátó
képivselőt nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Lajos polgármester
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A beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, Schumacher Mária, mint érintett tartózkodása mellett a
következő határozatot hozta:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete
14/2015. (IV. 30.) határozata a falugondnok 2014. évi beszámolójáról.
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnok
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: azonnal
7./ 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:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (IV. 30.) határozata Pápai Rendőrkapitányság 2014. évi
közbiztonsági beszámolójáról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti
Osztály
Körzeti Megbízotti Alosztály 2014. évi beszámolóját Bakonyság község
közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről az
előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ A 2014. évi belső ellenőrzési jelentés megvitatása
Előadó: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (IV. 30.) Határozat 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló
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összefoglaló jelentésről
Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonyság Község
Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentést az
előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Kiss Lajos
Határidő: azonnal
9./ A település vízkárelhárítási tevének elkészíttetése
Előadó: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: A vízkárelhárítási terv elkészítésére két ajánlat érkezett és a
kedvezőbb ajánlatot javasolja elfogadni
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015. (IV. 30.) határozata a vízkárelhárítási terv elkészítéséről
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bakonyság
település vízkár elhárítási tervének elkészítésére a Varsás Környezetvédelmi és
Szolgáltató Bt. (8315 Gyenesdiás, Gödörházy A. u. 60.) bruttó 75.000 Ft
tervezési díj összegű ajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület döntése beépül 2015. évi önkormányzati költségvetésébe.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vízkárelhárítási
Terv elkészítését rendelje meg.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: A vízkár elhárítási terv megrendelésére: 2015. május 15.
A vízkár elhárítási terv elfogadására: 2015. július 31.
10/ Az Önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági Programjának elfogadása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: kötelező feladat az új ciklusprogram megalkotása. A főbb
célkitűzések nem változtak. Kéri az észrevételeket és a javaslatokat az előterjesztéshez.
A képviselő-testület 3 "igen " szavazattal, "nem" szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2015. (IV. 30.) határozata a 2015-2019. évi gazdasági program
elfogadásáról
Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 20152019. évi Gazdasági Programját a határozat melléklete szerint elfogadja.
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Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: azonnal
11./ Önkormányzati támogatások megállapítása
Előadó: Kiss Lajos polgármester
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:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2015. (IV. 30.) határozata a Sági Sárga Rózsa Klub támogatásáról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sági Sárga Rózsa
Klub részére 2015. évben 60 ezer Forint működési támogatást nyújt.
A támogatást 2015. június 30. kell kifizetni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 30.

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2015. (IV. 30.) határozata a Veszprém Megyei Falugondnokok
Egyesülete támogatásáról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei Falugondnokok Egyesülete működéséhez (Hidegkút, Ifjúság u. 3.)
részére közcélú adományként 2015. évben 10.000,-Ft támogatást biztosít.
Felhatalmazzák a polgármestert az adomány kifizetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 31.

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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21/2015. (IV. 30.) határozata a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
támogatásáról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Pápai
Katasztrófavédelmi
Kirendeltségét 2015. évben 5.000,- Ft-tal támogatja a polgári védelmi feladatok
színvonalas ellátása érdekében.
Felhatalmazzák a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 30.

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2015. (IV. 30.) határozata a Pápai Rendőrkapitányság Csóti Körzeti
Megbízotti csoportja üzemanyag támogatásáról
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 2015. évben 30 000,-Ft, azaz harmincezer
forint támogatást biztosít.
A támogatás egyösszegben 2015. 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 a nyilvános ülést 10,45 órakor
bezárta.

K. m. f.

Kiss Lajos
polgármester

Horváth Mária
jegyző
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dr. Reichert László
aljegyző
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