Bakonyság Község Önkormányzata
8557 Bakonyság, Béke u. 14.

Szám: 268-5/2014.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. július 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 az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Belterületi önkormányzati utak felújítása.
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
2./ A Pápa Vízmű Zrt. vagyonkezelésébe adott önkormányzati víziközművagyonnal való
vállalkozási tevékenység szabályainak megvitatása.
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
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II. Napirend tárgyalása:
1./ Belterületi önkormányzati utak felújítása.
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: az adósságkonszolidációs támogatásból készülő útfelújításra több
ajánlatot bekértek. Közbeszerzés alá az értékhatár miatt nem tartozik a beruházás.
Valamennyi belterületi utat fel kellene újítani, mert nagyon rossz állapotban vannak. Régóta
gyűjtik erre a pénzt, és van is 11 millió forintos általános tartalék a költségvetésben. Ez az
összeg azonban meleg aszfaltos felújításra nem elegendő. A mart aszfalttal készülő utak
minősége nagyon változó, nagyban függ az aszfalt minőségétől. Mostanában számos állami
útfelújítás zajlik ezért remélhető, hogy ne régóta ledepózott, rossz minőségű aszfaltot hoznak.
Fontos lesz az időjárás megfelelősége is, de ez ügyben sokat nem tudnak tenni. A források
lehetővé tennék nagyobb útfelület felújítását is mart aszfalttal, de a minőség bizonytalansága
miatt javasolja, hogy csak a Petőfi és a Béke utcák, illetve a köztes szakasz felújítása történjen
meg. Később – ha meg lesznek elégedve a mart aszfaltos út minőségével - egy második
lépcsőben a Kossuth utcát is fel lehet újítani. Kovács Zoltán országgyűlés képviselő úr sokat
segített azzal, hogy továbbította kérésüket a Közútkezelő Kht-hoz az állami útszakasz
kapcsolódó felújítása érdekében. Ennek köszönhetően a Közútkezelő a falu bevezető útján, a
hídtól kezdődően a faluközpontig szintén felújítja az útburkolatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, egyhangúlag
a következő határozatot hozta:
21/2014. (VII. 24.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete – vállalkozási
szerződés keretében – megbízza a Via Vomito Mélyépítő és Szolgáltató
Kft-t ( 8200 Veszprém, Kádártai út 27.), hogy a Bakonyság Petőfi és
Béke utcák útburkolat felújítási munkáit, mar aszfaltos technológiával
készítse el. 4 812 437 Ft +ÁFA értékben.
A beruházás forrását a adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztési támogatása jogcímen kapott 1,5
millió forint támogatásból és az önkormányzat költségvetésének
általános tartalékából kell biztosítani.
A képviselő-estület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: azonnal
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2./ A Pápa Vízmű Zrt. vagyonkezelésébe adott önkormányzati víziközművagyonnal való
vállalkozási tevékenység szabályainak megvitatása.
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, egyhangúlag
a következő határozatot hozta:
22/2014. (VII. 24.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonkezelt
víziközművel – víziközmű-szolgáltatáson kívüli – vállalkozási
tevékenység folytatásának feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:
1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény előírásainak
betartása mellett a Pápai Víz- és Csatornamű ZRt, mint a víziközmű
vagyon kezelője a víziközművel a vagyonkezelői szerződés időtartama
alatt vállalkozási tevékenységet folytathat, melyet az ellátásért felelős
tulajdonos önkormányzat nem korlátoz.
2. A vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti a víziközműszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okozhat a
víziközműben állagromlást.
3. A vállalkozási tevékenységre kötött szerződésekről a Vagyonkezelő
az új szerződés aláírását követő 15 napon belül tájékoztatja a
Tulajdonost.
4. Jelen feltételek nem érintik a fennálló üzemeltetési – vagyonkezelői szerződéseket, azonban a szerződésekkel együtt – annak szabályaival –
alkalmazandók.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: azonnal
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
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dr. Reichert László
aljegyző
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