Bakonyság Község Önkormányzata
8557 Bakonyság, Béke u. 14.

Szám: 268-6/2014.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-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 az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Reichert László aljegyző
2./ A 2015-2029. évekre vonatkozó víziközmű-szolgáltatási gördülő fejlesztési terv felújításpótlási és beruházási feladatainak elfogadása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
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II. Napirend tárgyalása:
1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Reichert László aljegyző
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
dr. Reichert László aljegyző: A szavazatszámlálási feladatokat ellátó helyi választási
bizottságot az önkormányzati választásokat megelőzően kell megválasztani, s mandátumuk a
következő általános önkormányzati választásokra megválasztott új bizottság megalakulásáig
tart. A bizottság tagjai továbbra is el tudják látni a feladatot egy fő kivételével, aki idős kora
miatt tudja vállalni a megbízatást, helyére az egyik póttag lép, ezért új póttagra is szükség
van.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
Bakonyság Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, egyhangúlag
a következő határozatot hozta:

26/2014. (VIII. 28.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § és
35. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a helyi
választási bizottság tagjainak választja meg az alábbi
személyeket:
Helyi Választási Bizottság
tagjai:
Csicsai Zoltánné, Bakonyság, Petőfi u. 21.
Kovács Józsefné, Bakonyság, Kossuth u. 4.
László Jánosné, Bakonyság, Petőfi u. 6.
Petrenkó Lajos, Bakonyság, Béke u. 5.
Völfinger Róbertné, Bakonyság, Kossuth u. 21.
póttagjai:
Petrenkó Lajosné, Bakonyság, Béke u. 5.
Majer Ferenc, Bakonyság Béke u. 12.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
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2./ A 2015-2029. évekre vonatkozó víziközmű-szolgáltatási gördülő fejlesztési terv
felújítás-pótlási és beruházási feladatainak elfogadása
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:
27/2014. (VIII. 28.) Határozat
1./ Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pápai
Vízmű ZRt. bérüzemeltetésében lévő „Bakonyalja kistérség közműves
ivóvízellátás víziközmű-rendszer” (V21 ivóvíz víziközmű rendszer)
ellátásért felelőse a víziközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő
Fejlesztési Tervének felújítási és pótlási, valamint beruházási tervét
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalnak fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (felújítási és pótlási
terv: 325.000,-Ft, beruházási terv: 175.000,-Ft) tulajdoni arányos részét,
10.000,-Ft-ot a költségvetése általános tartalékából biztosítja.
3./ Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Pápai
Vízmű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközmű
rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel - véleményezési
jogával élve – egyetért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pont
szerinti igazgatási szolgáltatási díjrészt Lovászpatona Község
Önkormányzata - mint az ellátásért felelős önkormányzatok
közösségének képviselője - részére utaltassa át.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.
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
dr. Reichert László
aljegyző
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