Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 32-10/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-én
11,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:

a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné és Tóth
Szabolcs képviselők
b./ Tanácskozási joggal résztvevők:
Dr. Reichert László aljegyző,
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető

I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestület 4 tagja jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt követően
szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendet. (Meghívó a jkv. 1. számú melléklete)
A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ A 2016-2030. évekre vonatkozó víziközmű-szolgáltatási gördülő fejlesztési terv felújításpótlási és beruházási feladatainak elfogadása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
II. Napirend tárgyalása:

1./ Vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2015. (IX. 8.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(rendelet szövege mellékelve)
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2./ A 2016-2030. évekre vonatkozó víziközmű-szolgáltatási gördülő fejlesztési terv
felújítási pótlási és beruházási feladatainak elfogadása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
50/2015. (VIII. 27.) határozata a víziközmű rendszer 2016-2030. évi
gördülő fejlesztési tervéről
1. Lovászpatona Önkormányzat Képviselőtestülete a önkormányzatok
közös tulajdonában lévő V-21 számú víziközmű-rendszer 20162030. 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: Pintér Imre polgármester
Határidő: 2015. szeptember 15.
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 11,40 órakor
bezárta.
K.m.f

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző
dr. Reichert László
aljegyző
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