Bakonyság Község Önkormányzata
8557 Bakonyság, Béke u. 14.
Szám: 40-4/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. augusztus 4-én 9,00
órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Bakonyság
Jelen vannak: a./ Képviselő-testületi tagok:
Kiss Lajos polgármester, 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 2 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./ Falugondnoki Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
2./ A polgármester munkájának féléves értékelése
Előterjesztő: Nikl Mónika alpolgármester
3./ Medicopter Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Falugondnoki Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
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Kiss Lajos polgármester: a falugondnoki gépjármű üzemeltetetésére vonatkozó szabályzatot
módosítani kell az újonnan pályázati támogatásból vásárol mikrobuszra vonatkozó adatokkal.
Az üzemanyagnorma helyes megállapításához egy ideig üzemeltetni kellett az új gépjárművet.
Sajnos ehhez a típushoz nem lehet sem a gyártótól, sem a közlekedési hatóságoktól korrekt
fogyasztási normát kérni. A gyári norma, illetve a hivatalos NAV szerinti norma nem
megfelelő. A hivatalos korrekciós tényezők megoldást jelenhetnek, de a kilométerenkénti
konkrét nyilvántartás vezetése túlzott adminisztrációs terhet jelent a falugondnok számára,
ezért a működés megkezdése óta mért fogyasztási átlagot javasolja alkalmazni. Az útvonal és
az üzemeltetési gyakorlat lényegében hónapról hónapra ugyanaz.
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
19/2016. (VIII. 4.) határozata a Falugondnoki Gépjármű Üzemeltetési
Szabályzat módosításáról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki
Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatot a határozat melléklete szerint elfogadja.
Az üzemanyagnormára vonatkozó rendelkezéseket 2016. augusztus 1. napjától
kell alkalmazni.
Ezzel egyidejűleg 8/2009. (II. 16.) Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott
gépjármű üzemeltetési szabályzat hatályát veszti
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 30.
2./ A polgármester munkájának féléves értékelése
Előterjesztő: Nikl Mónika alpolgármester
Nikl Mónika alpolgármester: polgármester úr féléves munkáját képviselő társával
áttekintették és megállapították, hogy a pályázatok beadásának előkészítésében és a
közhasznú foglalkoztatás szervezésében különösen jól teljesített, s egyéb polgármesteri
feladatait is a szokott jó színvonalon látta el. Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerint a
maximális adható éves jutalom felét állapítsák meg a polgármester számára.
Kiss Lajos polgármester: 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:
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Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2016. (VIII. 4.) határozata szavazásból való kizárásról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Lajos
polgármester személyes érintettségére vonatkozó bejelentését tudomásul veszi,
a polgármesteri jutalomról szóló szavazásból a polgármestert nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Lajos polgármester
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, Kiss Lajos, mint érintett tartózkodása mellett a
következő határozatot hozta:

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete
21/2016. (VIII. 4.) határozata a polgármester 2016. I. féléves munkájának
értékeléséről
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Lajos
polgármester úr részére – a 2016. első félévben a település érdekében végzett
kiemelkedő munkáját értékelve és elismerve – a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225./H. § (1) bekezdése alapján bruttó
224.400,-Ft, azaz kettőszáz-huszonnégyezer-négyszáz forint jutalmat állapít
meg.
A jutalmat a képviselő-testület az általános tatalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a polgármester részére a
megállapított jutalom számfejtéséről a Magyar Államkincstár felé 2016.
augusztus 15. napjáig intézkedjen.
Határidő: 2016. augusztus 15.
Felelős: dr. Reichert László aljegyző
3./ Medicopter Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: ismerteti a helikopteres légimentést végző országos működési
területű Medicopter Alapítvány támogatási kérelmét. Tekintettel arra, hogy az alapítvány
tevékenysége Bakonyságot is érintheti javasolja 5.000,-Ft működési támogatás
megállapítását.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
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