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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december
19-én megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)

Jelen vannak:
Marics József
Dr. Fülöp Gyula
Szalmási Tamás Ferencné

polgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Parajdi Cecília

körjegyző

Távol maradt:
Kasza Jánosné
Törjék György

alpolgármester
képviselő

Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van.
Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás,
észrevétel.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a
meghívóban szereplő napirend elfogadását.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 3 igen szavazattal – egyhangúlag határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.
N A P I R E N D:
1./ A DRV által elkészített, Bakonykúti ivóvízellátó rendszerének fejlesztésére
vonatkozó javaslat megtárgyalása és az ezzel kapcsolatos határozat
meghozatala – a polgármester előterjesztésében
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1./ A DRV által elkészített, Bakonykúti ivóvízellátó rendszerének fejlesztésére
vonatkozó javaslat megtárgyalása és az ezzel kapcsolatos határozat
meghozatala – a polgármester előterjesztésében

Marics József polgármester elmondta, hogy a DRV elvégezte a vízmű
hálózathidraulikai vizsgálatát, amely alapján javaslatot tett a község ivóvízellátó
rendszerének fejlesztésére, amely elengedhetetlen a település hosszú távon is
biztonságos ivóvíz ellátásához. Ennek várható költsége 51.866.800 Ft. Ezzel a
fejlesztéssel sem valósulna meg a regionális hálózathoz való csatlakozás, de a
fejlesztési javaslat részleteibe nem kíván belemenni, mivel világosan látható, hogy a
településnek ilyen nagyságrendű anyagi forrása sem jelenleg, sem a távlatokban
nem fog rendelkezésre állni. Javasolta ezért a fejlesztés elutasítását. Elmondta
továbbá, hogy a problémával felkereste Törő Gábor urat, a Fejér Megyei Közgyűlés
elnökét, az országgyűlési képviselőnket és kérte a segítségét, mivel az
önkormányzati törvény szerint továbbra is az önkormányzat kötelező feladata a
lakosság ivóvíz ellátása. Elnök Úr segítséget ígért, a megoldás valószínűleg az
állami vagyonkezelésbe adás lenne. Természetesen erről a képviselő-testületnek a
későbbiek folyamán külön döntést kell hozni. A fentiekkel összefüggésben javasolta
a Fejér Megyei Közgyűlés Pénzügyi Alapja felé fennálló 1.333.333 Ft., a vízmű
fejlesztésre felvett kamatmente kölcsön 15 napon belül történő visszafizetését.
Elmondta még, hogy az új viziközmű törvény szerint 15 éves időtávra gördülő
fejlesztési tervet kell készíteni. A DRV kész térítésmentesen vállalni a terv
elkészítését, amennyiben erre az önkormányzatunk felhatalmazást ad. Javasolta ezt
a felhatalmazást megadni.

Szalmási Tamás Ferencné képviselő: Megfontolandónak tartja az állami tulajdonba
adást. Véleménye szerint a viziközmű vagyon a helyi önkormányzatnál kellene, hogy
maradjon, mert így figyelemmel tudják kísérni a felújítás, karbantartás kérdését, ami
az állami tulajdon esetében nem lehet olyan hatékony. Javasolja, hogy erről még
tárgyaljon a képviselő-testület.

A Képviselő-testület a napirend ügyében egyhangúlag – 3 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Bakonykúti Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
87/2012.(XII. 19.) B.Önk. határozata
a település ivóvízhálózat fejlesztése ügyében
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a település
ivóvízhálózat fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatót, amelyről az alábbiak
szerint határozott:
1./ A képviselő-testület a település ivóvízellátását biztosító, a DRV Zrt által
elkészített tanulmány szerinti 51.866.800,-Ft költség igényű hálózat fejlesztést
az önkormányzat a jelenlegi és várható anyagi helyzetére tekintettel, saját
költségén nem tudja vállalni.
2./ A képviselő-testület – az 1./ foglaltakra tekintettel - a Fejér Megyei
Önkormányzat Pénzügyi Alapjától – a települési ivóvízellátás fejlesztésének
biztosításához - kapott 2.000.000,-Ft összegű kamatmentes kölcsönből még
fennálló 1.333.333,-Ft tartozást visszafizeti.
3./ A képviselő-testület a 2011. évi CCIX. tv-ben (Vksztv.) előírt 15 éves
időtávra szóló gördülő fejlesztési terv elkészítésére a DRV Zrt-t felhatalmazza a
tervek tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: haladéktalanul.
--------------------Mivel több napirend nem volt, a polgármester az ülést bezárta.

Marics József
polgármester

Parajdi Cecília
körjegyző

