Bakonyság Község Önkormányzata
8557 Bakonyság, Béke u. 14.
Szám: 84-2/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. február 2-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 számozott határozat hozatala nélkül, egyhangúlag az
alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Külterületi helyi közutak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
pályázat benyújtása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
2./ Gazdasági Program kiegészítése
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Külterületi helyi közutak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
pályázat benyújtása
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2017. (II. 2.) határozata a VP 6-7.2.1.-7.4.1.2-16 pályázat
benyújtásáról
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy az önkormányzat konzorciumban Lovászpatona Község
Önkormányzatával pályázatot nyújtson be „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére –
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” című VP 6-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú pályázatra.
A konzorcium vezetője: Lovászpatona Község Önkormányzata
A konzorciumi partner megnevezése: Bakonyság Község
Önkormányzata
A fejlesztés megnevezése: Lovászpatona és Bakonyság községek
önkormányzati útjainak kezeléséhez munkagépek beszerzése
A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Lovászpatona 3.
hrsz, Bakonyság 29. hrsz.
A pályázat legfőbb célkitűzése:
2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
A képviselő-testület felhatalmazza Kiss Lajos polgármestert a
pályázathoz szükséges dokumentumok, megállapodások és szerződések
aláírására, valamint a pályázat benyújtására. A képviselő-testület
eredményes pályázat esetében biztosítja a szükséges önrészt az adott év
költségvetésének terhére.
Felelős:
Kiss Lajos polgármester
Határidő: azonnal

2./ Gazdasági Program kiegészítése
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testüle
6/2017. (II. 2.) határozata a gazdasági program kiegészítéséről

Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bakonyság
Község Önkormányzatának a 2015-2019. évi időszakra szóló, 18/2015.
(IV. 30.) önkormányzati határozattal elfogadott Gazdasági Programja
III. rész, I. fejezet, 2. Fejlesztések, beruházások című pontját a
következő g) alponttal egészíti ki:
„g) a Kül- és belterületi utak karbantartásához és javításához szükséges
eszközök beszerzése”
Kiss Lajos polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal

Több kérdés és hozzászólás nem volt, Kiss Lajos polgármester a nyilvános ülést 9,20 órakor
bezárta.

K. m. f.

Kiss Lajos
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
mint a jkv. tartalmáért felelős
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