Bakonyság Község Önkormányzata
8557 Bakonyság, Béke u. 14.
Szám: 40-2/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. március 24-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 számozott határozat hozatala nélkül, egyhangúlag az
alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
2./ A Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete székhelyhasználati kérelme
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
3./ Fűnyíró traktor vásárlása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
4./ Megbízás közterületgondozásra
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
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II. Napirend tárgyalása:
1./ Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Kiss Lajos polgármester: az előterjesztés részletesen pályázatra vonatkozó adatokat. Tavaly is
nyújtottak be „önkormányzati fejlesztések pályázatot” ugyanebben az ügyben, de nem jártak
sikerrel. A fejlesztést nem tudják önerőből megvalósítani, meglévő pénzeszközeiket a
szennyvízcsatornázásra kell tartalékolniuk.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2016. (III. 24.) határozata rendkívüli önkormányzati támogatás iránti
pályázatról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a feladatait veszélyeztető veszélyhelyzet elhárítása érdekében
pályázatot nyújt be a Bakonyság, Béke u. 14. szám alatti háziorvosi rendelő
felújítása és akadálymentesítése érdekében a belügyminiszter és a
nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III.1/b.
pont szerinti
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatás iránt.
Az igényelt támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Igényelt támogatási összeg: 4.145.846,- Ft.
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Kiss
Lajos polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőben történő,
pályázati kiírás szerinti benyújtásáról.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: 2016. április 30.
2./ A Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete székhelyhasználati kérelme
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Kiss Lajos polgármester: Bakonyság községnek megtiszteltetés, hogy falugondnokukat
választották a megyei kollégák egyesületük elnökének. Az elnöknek, aki egyben a testület
tagja gratulál ez alkalomból. Felmerült, hogy térítésmentesen biztosítsák a székhelyet és a
helyiséghasználatot, de a felmerülő minimális költségekre indokolt csekély mértékű bérleti
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díjat felszámítani. Ezt az egyesület működési költségként állami támogatásként meg is tud
téríttetni, így anyagilag nem terheli az egyesületet.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2016. (III. 24.) határozata székhelyhasználat engedélyezéséről
1. Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi,
hogy a Bakonyság Község Önkormányzatának tulajdonát képező
Bakonyság, Béke u. 14. szám alatt található Kultúrházban lévő
irodahelyiséget Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete iroda céljára
igénybe vegye, azt székhelyként használja és bejelentse.
2. Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban
foglaltak tekintetében felhatalmazza a polgármestert a székhely használatot
engedélyező nyilatkozat aláírására.
3. Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy tulajdonát képező Bakonyság, Béke u. 14. szám alatt található
Kultúrházban lévő irodahelyiséget – a jogerős bírósági bejegyzést követő
hónap első napjától - iroda és székhelyhasználat céljára havi 5.000,-Ft
bérleti díjért biztosítja a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete
részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

3./ Fűnyíró traktor vásárlása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: szóbeli előterjesztésként elmondja, hogy meglévő fűnyíró traktor
gazdaságosan nem javítható. Több ajánlatot kértek és Zala megyében, Iklódbördöcén kapták a
legkedvezőbbet. A régi traktort kiselejtezik és az eladó részére átadják.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
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Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2016. (III. 24.) határozata fűnyíró traktor vásárlásáról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza,
hogy új fűnyíró traktort szerez be, a működő képtelen régi traktor pótlására.
A bekért ajánlat alapján Kovács Tiborné (8958 Iklódbördöce, Fő u. 112.,
adószáma 61963542-2-42) egyéni vállalkozótól vásárolnak egy McCulloch
M-200-1175. típusú fűnyíró traktort bruttó 588.000,-Ft-ért.
Felhatalmazzák a polgármestert, hogy az új traktor beszerzése és a régi
traktor leselejtezésére és leadására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

4./ Megbízás közterületgondozásra
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: a közterület fenntartási feladatokat az engedélyezett
közfoglalkoztatotti létszámmal nem lehet megoldani, ezért javasolja még egy fő megbizási
szerződés keretében történő foglakoztatását, ahogyan azt el elmúlt évben is tették, havi bruttó
60 ezer forintért..
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2016. (III. 24.) határozata közterületgondozó megbízásáról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bakonysági
közterületeken a fűnyírási és parkgondozási feladatok ellátásával Buchvald Attila
László, Bakonyszentiván, Béke u. 14. szám. alatti lakost bízza meg.
A megbízás időtartama: 2016. április 1.-től és 2016. október 31.-ig.
Megbízási díj összege: 60.000,-Ft/hó

Felhatalmazzák a polgármestert a megbízási szerződést megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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