Bakonyság Község Önkormányzata
8557 Bakonyság, Béke u. 14.
Szám: 33-9/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. július 30-án 9,15 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. A nyilvános 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./ EMVA támogatásból falubusz beszerzése
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
2./ Önkormányzati tulajdonú árok átminősítése és értékesítése, a vagyonrendelet módosítása.
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ EMVA támogatásból falubusz beszerzése
Előadó: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: Sikeres volt a falugondnoki mikrobusz pályázat, aminek nagyon
örülnek. A megvalósítás nem olyan egyszerű mint gondolták, mert az pályázathoz ajánlatot
adó autókereskedés nem tudja az ígért feltételekkel a mikrobuszt szállítani. Metálszín helyett
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csak fehér színben, és a megígért extrák nélkül tudnának csak teljesíteni. Pályázati
tanácsadójuk segítségével tájékozódtak a piacon és sikerült egy eredetileg tervezett, minden
igényüket kielégítő gépjárművet találni Budapesten. Az eladó céghez elvitték a meglévő Fiat
Scudó mikrobuszt állapotfelmérésre és 2,4 millió forintot ajánlottak érte. Szerinte ez
elfogadható ár. A vételár többi részét saját erőből tudnák finanszírozni, nem kellene hitelt
felvenni.
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete
34/2015. (VII. 30.) határozata falugondnoki mikrobusz beszerzéséről
1./ Bakonysági Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza,
hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint a - 1. célterületre – kistérségi
közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
ellátásához kapcsolódó benyújtott pályázati támogatásból Ford Tourneo
Custom Trend típusú új gépjárművet szerez be az Autonett Kft-től (1215
Budapest, Védgát utca 45.) a pályázatban szereplő vételáron.
2./ Az Önkormányzat jelenlegi Fiat Scudo típusú falugondnoki gépjárművét
2.400.000,-Ft, azaz kettőmillió-négyszázezer forint eladási árért értékesíti az
Autonett Kft-nek.
3./ Felhatalmazzák a polgármestert a fenti gépjárművek adásvételéről szóló
szerződések megkötésére.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: 2015. szeptember 15.

2./ Önkormányzati tulajdonú árok átminősítése és értékesítése, a vagyonrendelet
módosítása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát és alkotta meg rendeletét:
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Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete
35/2015. (VII. 30.) határozata a 033 hrsz-ú árok értékesítéséről
1./ Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonyság,
033 helyrajzi számon nyilvántartott 3034 m² alapterületű művelés alól kivett
„árok” megnevezésű ingatlant „saját használatú csatorna” megnevezéssel
forgalomképes vagyonná minősíti át.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 5/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezetet elfogadja és ../2015. (.. ..) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonyság
033 helyrajzi számon nyilvántartott 3034 m² alapterületű forgalomképessé
nyilvánított ingatlant értékesíti Soós Roland, Lovászpatona, József A. u. 13.
szám alatt lakos részére 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint eladási áron.
Felhatalmazzák a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: polgármester

Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2015. (VIII. 18.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 5/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(a rendelet szövege mellékelve)

Több kérdés és hozzászólás nem volt, Kiss Lajos polgármester a nyilvános ülést 9,30 órakor
bezárta.

K. m. f.

Kiss Lajos
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
3

