Szám: U/186-8/2022.

BAKONYKOPPÁNY
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 21. napján 18 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testület
8472 Bakonykoppány, Kossuth u. 1.
Szám: U/186-8/2022.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 21.
napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Bakonykoppány - faluház
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Szalai Tamás polgármester, Kovács Attila alpolgármester, Strommer
Ferenc, Horák Krisztina képviselők, Sümeghy Gábor Tamás (eskütétel után képviselő)
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- dr. Takács Ádám Attila jegyző
C./ Meghívott:
- Grób Lászlóné – HVB elnök
Szalai Tamás polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 képviselő
megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.
NAPIREND:
Előadó:

Tárgy:
1. Sümeghy Gábor Tamás képviselői eskütétele

Szalai Tamás
polgármester

2. Víziközmű vagyon átadása a Magyar Állam részére

Szalai Tamás
polgármester

3. Vegyes ügyek
a./ Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.- gördülő fejlesztési terv

Szalai Tamás
polgármester

b./ Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi
költségvetésének módosítása

dr. Takács Ádám Attila
jegyző

Szalai Tamás polgármester javasolja, hogy a 2. napirendi pontot, a Víziközmű vagyon átadását a
Magyar Állam részére a képviselő-testület az utolsó napirendi pontként tárgyalja.

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül meghozta következő határozatát:
Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselőtestület határozata:
Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselőtestülete tudomásul veszi a polgármester javaslatát a
napirendi pontok módosítására vonatkozóan.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ N a p i r e n d : Sümeghy Gábor Tamás képviselői eskütétele
E l ő a d ó : Szalai Tamás polgármester és Grób Lászlóné HVB elnök
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Szalai Tamás polgármester átadja a szót dr. Takács Ádám Attila jegyzőnek.
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Pluhár Imre képviselő 2022. augusztus 6. napján történt
halálával képviselői megbízása 2022. augusztus 6. napjával megszűnt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
21. § (1) bekezdése értelmében „ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik
meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.”
A Bakonykoppány Helyi Választási Bizottság 1/2022. (VIII.11.) határozatában megállapította,
hogy a Bakonykoppány községben a 2019. évi önkormányzati egyéni listás képviselő választás
eredmény jegyzőkönyve alapján a sorrendben következő jelölt Sümeghy Gábor Tamás (54
szavazat). A fentiek értelmében a megüresedett képviselői helyre Sümeghy Gábor Tamás lépett.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28. § (2) bekezdése
értelmében az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, időközi választás
esetén a megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt a Mötv. 1. melléklet szerinti
szövege szerinti esküt tesz és erről okmányt ír alá.
Szalai Tamás polgármester kéri Sümeghy Gábor Tamás képviselőt, hogy az eskütételhez
szíveskedjen felállni és mondja utána az eskü szövegét.

Eskütétel
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Bakonykoppány fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Szalai Tamás polgármester megállapítja, hogy Sümeghy Gábor Tamás Bakonykoppány Község
Önkormányzata települési képviselője a törvényben előírt esküt letette.
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2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.- gördülő fejlesztési terv
E l ő a d ó : Szalai Tamás polgármester
(Előterjesztés az U/1802/2022. sz. üi. alapján)
Tárgy: V21 víziközmű-rendszer 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terve.
Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül meghozta következő határozatát:
31/2022./IX.21./sz.
Bakonykoppány
Község
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:
1. Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2023-2037. időtávra szóló
V21 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta.
a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű
Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek
előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében
és tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti beruházási
tervét.
c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések,
pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori
éves költségvetésében biztosíja.
2. A Képviselőtestület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- és
Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő
fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.
Határidő: azonnal
Felelős: Szalai Tamás polgármester
Tárgy: A közös tulajdonú víziközmű-eszközök fejlesztése.
Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül meghozta következő határozatát:
32/2022./IX.21./sz.
Bakonykoppány
Község
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:
Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzatok közös
tulajdonában lévő V21 számú víziközmű-rendszer(ek) 2023-2037. évekre szóló gördülő
fejlesztési tervét elfogadja, jóváhagyja.
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.
Határidő: azonnal
Felelős: Szalai Tamás polgármester
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b./ Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül meghozta következő határozatát:
33/2022./IX.21./sz.
Bakonykoppány
Község
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:
Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselőtestülete elfogadja az Ugodi Közös Önkormányzati
Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Szalai Tamás polgármester

c./ Általános iskolai körzethatárok tervezete
E l ő a d ó : Szalai Tamás polgármester
(Előterjesztés az U/194/2022. sz. üi. alapján)
Szalai Tamás polgármester ismerteti a Pápai Tankerületi Központ levelét, melyben az
önkormányzat véleményét kérték az illetékességi területén működő általános iskolák jelenlegi
felvételi körzetével kapcsolatban. Egyben javasolja az egyetértést a tárggyal kapcsolatban.
Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül meghozta következő határozatát:
34/2022./IX.21./sz.
Bakonykoppány
Község
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:
Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselőtestülete az 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1)
bekezdése alapján véleményezte az illetékességi
területén működő általános iskola jelenlegi felvételi
körzetét, s az abban foglaltakkal egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Szalai Tamás polgármester

Strommer Ferenc képviselő javasolja, hogy az önkormányzat fordíthatna több figyelmet a
játszótérre, annak karbantartására.
Szalai Tamás polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy egyre növekednek az
energiaárak, az önkormányzatnak takarékoskodnia kell. Ezzel együtt úgy véli, hogy az
önkormányzat ősszel megrendezheti a gasztro fesztivált. Az önkormányzat spórolásával
kapcsolatban megítélése szerint a közvilágítás lekapcsolását sem tartja lehetetlennek az éjjeli
órákra. A templom esti világítását viszont mindenképpen le kell kapcsolni.
dr. Takács Ádám Attila jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat kötelező
feladatai közé tartozik a közvilágítás biztosítása.
Kovács Attila alpolgármester semmi esetre sem javasolja a gasztro fesztivál megtartását az
idei évben, hiszen nem lehet az energiaárakkal a növekvő rezsiköltségekkel előre kalkulálni.
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Szalai Tamás polgármester szavazásra teszi fel a kérdése, miszerint a 2022. évben a gasztro
fesztivál megrendezésre kerüljön.
Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és
1 tartózkodás mellett meghozta következő határozatát:
35/2022./IX.21./sz.
Bakonykoppány
Község
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:
Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2022. évben a gasztro fesztivált nem rendezi meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Szalai Tamás polgármester

Kovács Attila alpolgármester elmondja, hogy az önkormányzatok rá vannak kényszerülve a
hatékony és felelős gazdálkodásra. Javaslata szerint gázfűtés esetén le lehetne szakaszolni a fűtést
a faluházban. A faluházra infrapanelt vagy novopanelt lehetne felszerelni. Meg kell keresni a
rendőrséget, a közútkezelőt, hogy a közvilágítás le lehet e kapcsolni éjfélt követően a községben,
ennek egyáltalán mi a jogszabályi háttere. A templomvilágítást le kell kapcsolni. Javasolja továbbá
annak átgondolását, hogy a faluház épületében működő bolt bérleti díját inflációkövető módon
emelje meg az önkormányzat.
A továbbiakban a szociális tűzifa programon felül tűzifa eltárolása is lehetséges lenne az
önkormányzat részéről.
Kérdezi, hogy a háziorvosnak az önkormányzat mennyit fizet? Az államtól kap támogatást a
háziorvos. Adott esetben az is meggondolandó lenne, hogy az önkormányzat nem fizet a
háziorvosnak.
d./ Zárt ülés elrendelése
E l ő a d ó : Szalai Tamás polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Szalai Tamás polgármester javasolja a Víziközmű vagyon átadása a Magyar Állam részére 2.
napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjára.
Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül meghozta következő határozatát:
36/2022./IX.21./
sz.
Bakonykoppány
Község
Önkormányzata Képviselő-testület határozata:
Bakonykoppány Község Önkormányzat Képviselő-testület
dönt arra vonatkozóan, hogy a Víziközmű vagyon átadása
Magyar Állam részére 2. napirendi pontot az Mötv. 46. §
(2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szalai Tamás polgármester

Szalai Tamás polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 19 óra 45
perckor bezárta.

Szalai Tamás
polgármester

dr. Takács Ádám Attila
jegyző

