Bakonyság Község Önkormányzata
8557 Bakonyság, Béke u. 14.
Szám: 33-6/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. június 4-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./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
2./ Szennyvízelvezetési agglomerációba vonás tanulmányának elkészíttetése
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
3./ Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása iránti pályázat benyújtása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
4./ Községi Könyvtár hétvégi nyitva tartásának meghatározása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
5./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által jóváhagyott intézményi
térítési díj véleményezése
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
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II. Napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
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
25/2015. (VI. 4.) határozata a gyermekjóléti beszámolóról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2014. évi átfogó értékeléséről szóló beszámolót az
előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: azonnal
2./ Szennyvízelvezetési agglomerációba vonás tanulmányának elkészíttetése
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Kiss Lajos polgármester: újra lehetőség nyílik szennyvízcsatornázási pályázat benyújtására. A
környező települések közös szennyvíztisztítója továbbra is Bakonyságon lenne. Első lépés az
agglomerációs terv elkészíttetése a részleteket az írásos előterjesztés tartalmazza.
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Bakonyság Közég Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2015. (VI. 4.) határozata
a szennyvízcsatornázási agglomeráció tanulmánytervéről
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápateszér,
Lovászpatona, Bakonytamási, Vanyola, Nagydém, Bakonyszentiván és
Bakonyság
önkormányzatok
közigazgatási
területén
létesítendő
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep beruházás tárgyában az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az ellátásért felelősök képviseletére (gesztor)
Lovászpatona Község Önkormányzatát bízza meg, felhatalmazza a
polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására.
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2. A Képviselő-testület támogatja és dönt a szennyvízcsatorna hálózat és
szennyvíztisztító telep pályázati anyagának előkészítéséről.
3. A Képviselő-testület a pályázat előkészítésének bonyolításával a Pápai
Vízmű Zrt.-t bízza meg, mely feladatot a Vízmű díjazás nélkül végzi.
4. A Képviselő-testület a hét település szennyvízelvezetési agglomerációba
vonását támogatja.
5. A tanulmányterv és a kapcsolódó eljárási díjak költségét 800.000,-Ft + ÁFA
összegben az önkormányzat a 2015. január 1-jei lakosságszám arányában
biztosítja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Kiss Lajos polgármester
3./ Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása iránti pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Kiss Lajos polgármester: a pályázat lehetőséget termet arra, hogy a népegészségügyi hatóság
által nemrég előírt orvosi rendelő felújítást és akadálymentesítést megvalósítsák. Jó hír, hogy
útfelújításra is lehet pályázni. Reméli, hogy az elbírálásnál figyelembe veszik, hogy
adósságkonszolidációban nem részesült az önkormányzat
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
27/2015. (VI. 4.) határozata kötelező önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása iránti pályázat benyújtásról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
I.
1. Bakonyság Község Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) pont
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra
támogatási igényt nyújt be a Bakonyság, Kossuth utca és buszforduló
útburkolat felújítására az alábbi pénzügyi feltételekkel:
A beruházás teljes költsége: 14.271.009,-Ft
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Támogatással igényelhető összeg (85 %): 12.130.358,-Ft
Szükséges önerő: 2.140.651,-Ft
2. Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz
szükséges 15 %, azaz 2.140.651,-Ft összegű önerőt a 2015. évi költségvetésben
biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítéséről a költségvetésben.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén
a támogatási szerződés aláírására.
II.
1. Bakonyság Község Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) pont
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra
támogatási igényt nyújt be a Bakonyság, Béke u. 14. szám alatti Háziorvosi
rendelő belső felújítására és külső akadálymentesítésére, az alábbi pénzügyi
feltételekkel:
A beruházás teljes költsége: 4.586.436,-Ft
Támogatással igényelhető összeg (95 %): 4.357.115,-Ft
Szükséges önerő: 229.321,-Ft
2. Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz
szükséges 5 %, azaz 229.321,-Ft összegű önerőt a 2015. évi költségvetésben
biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítéséről a költségvetésben.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén
a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: 2015. június 9., illetve a szerződéskötésre folyamatos azonnal

4./ Községi Könyvtár hétvégi nyitva tartásának meghatározása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Kiss Lajos polgármester: a közművelődési normatíva jogszerű felhasználásának feltétele,
hogy községi könyvtárakat hétvégén is nyitva kell tartani, erről szól az írásos előterjesztés.
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
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Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2015. (VI. 4.) határozata a könyvtár nyitvatartási idejéről
Bakonyság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (3) bekezdése alapján
működtetett könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű Bakonyság,
Béke u. 14. szám alatti könyvtári szolgáltató hely nyitvatartási idejét alábbiak
szerint biztosítja:
Csütörtök
Szombat:

9.00-10.00
18.00-19.00

A Községi Könyvtár nyitvatartási idejét Bakonyság község honlapján, az
önkormányzat hirdető tábláin meg kell meghirdetni:
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: azonnal
5./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által jóváhagyott intézményi
térítési díj véleményezése
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
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
29/2015. (VI. 4.) határozata a házi segítségnyújtás térítési díjának
megállapításáról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 13/2015. (V. 27.)
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben
történő megállapításával egyetért.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Kiss Lajos polgármester a nyilvános ülést 9,45 órakor
bezárta.
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K. m. f.

Kiss Lajos
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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