Bakonyság Község Önkormányzata
8557 Bakonyság, Béke u. 14.
Szám: 33-11/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. szeptember 3-án 9,30
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./ Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
2./ A 2016-2030. évekre vonatkozó víziközmű-szolgáltatási gördülő fejlesztési terv felújításpótlási és beruházási feladatainak elfogadása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
3./ Garázskapu cseréje
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

II. Napirend tárgyalása:

1./ Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előadó: Kiss Lajos polgármester
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Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül alkotta meg
rendeletét:
Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet szövege mellékelve)
2./ A 2016-2030. évekre vonatkozó víziközmű-szolgáltatási gördülő fejlesztési terv
felújítás-pótlási és beruházási feladatainak elfogadása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
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
38/2015. (IX. 3.) határozata a víziközmű rendszer 2016-2030. évi
gördülő fejlesztési tervéről
1. Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
önkormányzatok közös tulajdonában lévő V-21 számú víziközműrendszer
2016-2030. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét
elfogadja, jóváhagyja.
2. A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:78 §-ának
rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal
arra, hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő
pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött
megállapodásban
foglaltak szerint a mindenkori éves
költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja.
3. A Képviselő-testület ellátásért felelősként – a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ (4)
bekezdésében foglaltak alapján - nyilatkozik, hogy a Pápai Vízmű
ZRt, mint víziközmű-szolgáltató által, az önkormányzat részére
megküldött,
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz benyújtásra kerülő 2016-2030. évekre vonatkozó
gördülő fejlesztési tervével és annak tartalmával (a Vízmű
vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközmű-eszközeinek
felújítása, pótlása tárgyban) az SZ-10, V-21, víziközmű-rendszerek
tekintetében egyetért.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: 2015. szeptember 15.
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3./ Garázskapu cseréje
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
Kiss Lajos polgármester: Az új Falubusz nagyobb méretű a korábbinál, ezért a garázsajtót ki
kell cserélni. A régi mikrobusz értékesítéséből származó bevétel fedezte az új mikrobusz
megvásárlásához szükséges önerőt és még maradt mintegy 300 ezer forint. Ebből tudják
fedezni a garázskapu költségét és a pályázati író díját is. Kéri a testület felhatalmazását, hogy
ajánlatokat kérjen és 220 ezer forint erejéig a garázskapu beszerzéséről és beszereléséről
gondoskodhasson.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testülete
39/2015. (IX. 3.) határozata új garázskapu beszerzéséről
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza,
hogy az új falugondnoki gépjármű méretei miatt a garázskaput újra
cseréli. Erre a célra a régi falugondnoki gépjármű eladásából származó
bevételből 250.000,-Ft keretösszeget különítenek el.
Felhatalmazzák a polgármestert, hogy legalább két ajánlatot kérjen és a
kedvezőbb ajánlatot elfogadva rendelje meg az új garázskaput
beszereléssel együtt.
Felelős: Kiss Lajos polgármester
Határidő: 2015. október 15.

Több kérdés és hozzászólás nem volt, Kiss Lajos polgármester a nyilvános ülést 9,50 órakor
bezárta.

K. m. f.

Kiss Lajos
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző

3

