Bakonyság Község Önkormányzata
8557 Bakonyság, Béke u. 14.
Ügyszám: 136-16/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. december 12. napján
9,00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról
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
4 fő a lakosság köréből

I. Napirend előtt:
Kiss Lajos polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú képviselőtestületből ketten jelen vannak, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt követően
szavazatra bocsátja a meghívó szerinti napirendet. (Meghívó a jkv. 1. számú melléklete)
A képviselő-testület a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend
1./ Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről és a 2014. évi tervekről
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
2./ Bakonyalja kistérség közműves ivóvízellátás víziközmű-rendszer víziközmű vagyonával
kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának
módosítása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
4./ Hozzájárulás megadása a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás ügyvédjének titoktartási ügyében
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
A képviselő-testület 2 „igen” szavazattal, egyhangúlag a napirendre tett javaslatot elfogadta.

1

II. N a p i r e n d tárgyalása.
1./ Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről és a 2014. évi tervekről
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: elmondja, hogy a bakonysági önkormányzat mozgástere anyagi
szempontból nagyon korlátozott. A kiadásaikat a bevételeikhez igazítják és ezért adósságot
sem halmoztak fel, ami lehet, hogy nem volt célszerű döntés, hiszen azok az önkormányzatok
jártak jól, ahol minél nagyobb volt az eladósodottság. Mindenesetre bízik bnne, hogy a
kormányzat a felelősen gazdálkodó önkormányzatokat is támogatni fogja. Érzékenyen
érintette Bakonyságot az is, hogy a helyi bevételek legnagyobb részét kitevő gépjárműadó 60
%-át az állam elvonta, s a válság miatt amúgy is megnőtt az adótartozások összege is.
A 2013. évi finanszírozási változások több mint 3 millió forinttal csökkentették az
önkormányzat bevételeit, ami egy ilyen kis önkormányzatnál, nagyon jelenetős összeg.
A település fejlesztését pályázati forrásból tudták biztosítani. Három sikeres LEADER
pályázatot valósítottak meg, melynek saját ereje 20 %-os mértékű volt. Megújult a
faluközpontban lévő közpark bruttó 6.350.000,-Ft-os beruházással, melynek 1.350.000,-Ft-os
ÁFA tartalma volt a saját rész. 478 ezer Forintból napelemes lámpát helyzetek el a
temetőben, ahol nem volt közvilágítás. A harmadik pályázatban turisztikai célú
eszközbeszerzés célterületen rönkfa bútorokat, 6 db asztalt és 12 db padot szereztek be 1
millió forint értékben, melyeket a községi rendezvényeket tudnak hasznosítani. A jövő évi
terveknél elsőbbséget élvez az utak rendbetétele, reméli, hogy sikerülni fog ehhez is állami
támogatást kapni. Megkérdezi van-e kérdés, vélemény az elhangzottakhoz, vagy bármely
más témában.
A beszámolóhoz kérdés, észrevétel nem érkezett.
2./ Bakonyalja kistérség közműves ivóvízellátás víziközmű-rendszer víziközmű
vagyonával kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény meghatározza a
víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban az önkormányzatok, mint víziközmű-tulajdonosok
jogait és kötelezettségeit. Ismerteti az előterjesztésben részletesen felsorolt szükséges
döntéseket.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
52/2013. (XII. 12.) határozat
Bakonyság Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján
1.1)…megállapítja, hogy Bakonyság település közigazgatási területén
Bakonyság Önkormányzat a víziközmű szolgáltatás ellátásáért felelős,
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1.2)… tudomásul veszi, hogy Bakonyság település területén lévő
felhasználási helyek a Bakonyalja kistérség közműves ivóvízellátás
víziközmű-rendszerhez tartoznak.
1.3)… a víziközmű vagyon elemeit az önkormányzat a megállapodás
alapján résztulajdonába veszi,
1.4) … az előterjesztés alapján az ivóvízellátó víziközmű vagyonátadási
a határozat 1. melléklete szerinti megállapodást és mellékletét
elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására,
2.) Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tulajdoni arányokat a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.
3.) Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben az
Ellátásért felelősre vonatkozó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése érdekében …
3.1. …elfogadja, hogy az ellátásért felelősök közössége képviselőjének
Bakonyság Község Önkormányzata legyen, felhatalmazza a
polgármestert a 3. melléklet szerinti megállapodás aláírására.
3.2. … a víziközmű vagyon tulajdonba vételével egyidejűleg a
Bakonyalja-2002 Kft. és a Pápai Vízmű ZRt, között fennálló bérletiüzemeltetési szerződés módosítását a - tulajdonos változása miatt –
elfogadja, a 4. melléklet szerint.
4.) … a víziközmű rendszer bérleti díjának elszámolására, eszközeinek
nyilvántartására az 5. mellékletben foglalt megállapodást jóváhagyja,
felhatalmazza a polgármestert az aláírásra,
5.) Bakonyság Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápai Vízmű Zrtben tulajdonosként kíván részt venni, ennek érdekében egy darab 100
ezer forintos címletű (10 db 10 000 forintos névértékű) Pápai Vízmű
Zrt. részvényt vásárol 162.400,- forint vételáron.
A Képviselőtestület az határozat 6. melléklete szerinti szerződéstervezetben foglaltakat elfogadja, felhatalmazza a polgármestert, hogy
az adás-vételi szerződést annak megfelelően megkösse.
6.) A Képviselő-testület az Épgépszolg Kft „f.a” tulajdonában lévő
víziközmű vagyont a 7. melléklet szerinti megállapodás alapján
résztulajdonába veszi, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: a szerződések, megállapodások aláírása 2013.december 23.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása társulási
megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
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Kiss Lajos polgármester: ismerteti Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
elnökének előterjesztését, javasolja, hogy a társulási megállapodás módosítását fogadja el a
testület.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
53/2013. (XII. 12.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási
megállapodás módosítását és annak egységes szerkezetét – az
előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően –
jóváhagyja
A társulási megállapodás módosítása 2014. január 1-től lép hatályba.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Polgármester
4./ Hozzájárulás megadása a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás ügyvédjének titoktartási ügyében
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Lovászpatona
Kiss Lajos polgármester: a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
és néhány társulási tag önkormányzat között folyó – önrész meg nem fizetése miatti – peres
eljárásban, a társulás ügyvédjének tanúkénti meghallgatásához szükség van valamennyi tag
önkormányzat hozzájárulására.
Javasolja a hozzájárulás megadását.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
54/2013.(XII. 12.) határozat
Bakonyság
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Győri Járásbíróság előtt folyó
G.22.561/2013. számú perben, amely a Társulás és néhány tag
önkormányzat között, a tagi önrész meg nem fizetése miatt zajlik, a
bírság dr. Pónya Zoltán ügyvédet a meghallgassa.
A tanúkénti meghallgatásra tekintettel a Képviselő-testület megadja
felmentését az ügyvédi titoktartás alól.
Felkérik a polgármestert, hogy határozatot 2014. január 31-ig küldje
meg a Társulás címére.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. január 31.
Más megtárgyalandó kérdés nem volt, ezért a polgármester a közmeghallgatást 10,20 órakor
bezárta.

K.m.f.

Kiss Lajos
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
mint a jkv. tartalmáért felelős
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