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JEGYZİKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 8-án megtartott rendkívüli
nyilvános ülésérıl.
Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:
Marics József
Kasza Jánosné
Dr. Fülöp Gyula

polgármester
alpolgármester
képviselı

Tanácskozási joggal:
Parajdi Cecília

körjegyzı

Igazoltan távol maradt:
Szalmási Tamás Ferencné
Törjék György

képviselı
képviselı

Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselı-testület ülése
határozatképes, mivel a megválasztott 5 fı képviselıbıl 3 fı jelen van.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselı-testületnek a meghívóban szereplı napirend
elfogadását.

A Képviselı-testület 3
elfogadta.

igen szavazattal – egyhangúlag -

határozathozatal nélkül - a következı napirendet

NAPIREND:
1./ Javaslat a települési önkormányzatok beruházásait segítı Pénzügyi Keret igénybevételére – a

polgármester elıterjesztésében
Marics József polgármester elmondta, hogy mint köztudott Bakonykúti község ivóvíz ellátása saját vízbázisból
és vízmőrıl történik, a település nincs csatlakoztatva a regionális hálózathoz. Az ivóvíz ellátó hálózat magas
életkorából adódóan rendkívül rossz állapotban van és a vízmő 1968-ban történt üzembe helyezése óta jelentısen
megnövekedett a lakossági fogyasztás, ami gyakran nyomásproblémákat is okoz. Mindezek miatt, a stabil és
biztonságos vízellátás érdekében elengedhetetlen a vízmő fejlesztése. Az önkormányzat a DRV Zrt. szakmai
segítségét kérte a lehetséges megoldások és azok költségvonzatainak meghatározásához. A DRV Zrt. véleménye
szerint a hosszú távú megoldás a regionális hálózathoz való csatlakozás lenne, melynek 73.800.000,-Ft-os
költsége Bakonykúti számára megvalósíthatatlan terhet jelentene, mivel erre a célra pályázati lehetıség nincs.
Így csak a DRV Zrt. által, a fenntartható üzemeltetéshez elengedhetetlen szükség megoldás valósítható meg, de
ez a megoldás is csak a Pénzügyi Keret segítségével. A DRV számításai szerint a gépészeti berendezések (2 db
kompresszor, 2 db hidrofor tartály) cseréjének költsége 5.000.000,-Ft lenne és ehhez a költséghez jön még az
épületnek a felújítása, amelyben a berendezések találhatók. Így a beruházás várható összköltsége 6.000.000,-Ft.
Elmondta, hogy Bakonykúti Község Önkormányzatának éves költségvetési bevétele alig haladja meg a 10 millió
forintot, így a beruházást csak az évek óta e célra félretett tartalékból, valamint a Pénzügyi Keret támogatásából
tudja megvalósítani a beruházást az önkormányzat.
Mivel az egészséges ivóvíz ellátás biztosítása az Önkormányzati törvényben elıírt feladat, így javasolta, hogy a
település ivóvízellátásának biztosításához kapcsolódó beruházás megvalósításához a Fejér Megyei Önkormányzat
Pénzügyi Keret Elıkészítı Bizottsághoz 3 M Ft összegő kamatmentes kölcsön támogatási kérelem benyújtásával
értsen egyet a Képviselı-testület.
Javasolta továbbá, hogy a Képviselı-testület bízza meg a pályázat összeállításával és benyújtásával.

A Képviselı-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta.
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
84/2011. (VI. 8.) B. Önk. sz. határozata

a Pénzügyi Keretbıl támogatás igénylésérıl

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a település ívóvíz-ellátásának biztosításához
kapcsolódó beruházás megvalósításához a Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi Keret Elıkészítı
Bizottságához 3.000.-eFt összegő kamatmentes kölcsön támogatási kérelmet nyújt be.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem kedvezı elbírálása
esetén a 3.000.-eFt kölcsönt - 3 év alatt egyenlı részletekben - visszafizeti és ennek érdekében a
2012-2014. közötti években az önkormányzat éves költségvetésében 1.000-1.000.-Eft-ot biztosít.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a pályázat – fentieknek megfelelı tartalommal történı
– összeállítására és benyújtására.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

----------------------------

Marics József polgármester - mivel több napirend nem volt – megköszönte az ülésen való részvételt, majd az
ülést bezárta.

K. m. f.

Marics József
polgármester

Parajdi Cecília
körjegyzı

