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Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2016. január 21.

Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya:
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Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában lévı
víziközmő-vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatala

Jegyzıkönyv
Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. január 21-én, 13.20
órakor Lajosmizsén, a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak: Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó, Majoros István, Czigány
Lajos képviselık. Juhász Gyula polgármester jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.
A Képviselı-testület létszáma összesen 4 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı
dr. Tóth Andrea irodavezetı

Jegyzıkönyvvezetı:

Rıfös-Horvát Edit

Kun János alpolgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli
ülésünkön megjelent. Juhász Gyula polgármester jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt
venni. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fı képviselı jelen van.
A meghívóban 1 napirendi pont szerepel, van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata?
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Napirend
1.

Elıterjesztı

Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában lévı víziközmő- Juhász Gyula
vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatala
polgármester
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1. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában lévı víziközmő-vagyonnal kapcsolatos
döntések meghozatala
Kun János alpolgármester: Megkérem dr. Tóth Andreát, hogy ismertesse a napirendi
pontot.
dr. Tóth Andrea Jegyzıi irodavezetı: A BÁCSVÍZ Zrt. 2016. január 15. napján
megkereséssel fordult Felsılajos Község Önkormányzatához, amely kettı nagyon fontos
ajánlatot tartalmazott. A Bácsvíz Zrt egyik ajánlata, hogy vállalja elkészíteni és jóváhagyásra
benyújtani a Magyar Energetikai és Közmő-szabályozási Hivatal részére a 2017. évi gördülı
fejlesztési tervet, amely azért szerencsés, mert tudja és látja a hiányosságokat. Könnyebben
felméri a pótlásra szoruló elemeket. A másik ajánlata egy vállalkozási szerzıdés megkötése,
aminek keretében a gördülı fejlesztési tervben elfogadott munkákat megvalósítaná, abban az
esetben, ha ezt Felsılajos Község Önkormányzata ezt megrendeli. Tizenöt napos döntési
határidıt kötöttünk ki, 15 napon belül kell reagálni arra, hogy kérjük ezt a megvalósítást vagy
nem. A szerzıdés kiterjed a haváriára, tehát az elıre nem tervezhetı rendkívüli esetek miatt
felmerülı pótlásokat, felújításokat elvégzi. Ebben az esetben is a vállalkozási szerzıdés
alapján jár el a Bácsvíz Zrt.
dr. Balogh László jegyzı: Még egyszerőbben fogalmaznék. Két féle dologról van itt szó,
vannak a havária esetek, amely azt jelenti, hogy vészhelyzet, olyan helyzet, amit azonnal el
kell hárítani. Továbbá vannak azok a feladatok, amelyet a gördülıfejlesztési tervben
határozunk meg, ezekre mindig kapunk írásban egy ajánlatot, 15 napos határidıt kap az
önkormányzat a döntésre. A testület dönthet úgy, hogy nem fogadja el, hanem másik
kivitelezıvel készítteti el a munkálatokat.
Kun János alpolgármester: Köszönjük Andreának és Jegyzı úrnak a szóbeli tájékoztatást.
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs,
a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
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Felsılajos Község Önkormányzatának
kapcsolatos döntések meghozatala

tulajdonában

lévı

víziközmő-vagyonnal

Határozat
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
megbízza a Bácsvíz Zrt-t azzal, hogy a 2017. évi gördülı fejlesztési tervet
ingyenesen elkészítse és jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmőszabályozási Hivatal részére benyújtsa.
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
jóváhagyja az elıterjesztés 2. mellékletét képezı vállalkozási szerzıdést.
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3.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza Juhász Gyula Polgármestert jelen határozattal érintett szerzıdések
megkötésére.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2016. január 21.
Kun János alpolgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai Képviselıtestületi ülést 13.30 órakor bezárom.

Kmf.
Juhász Gyula
polgármester távollétében

dr. Balogh László sk.
jegyzı

Kun János sk.
alpolgármester
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