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Önkormányzati Képviselő-testület 
Bakonyszentiván 
 
Szám: 11/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 
3-án 17,30 órakor megtartott nyilvános  üléséről.   
 
Az ülés helye: Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.  
 
J e l e n   voltak:  Ledó Edit polgármester, Földing Zoltán alpolgármester, Baranyai  
                            Miklósné, Mázi József,  Szabó-Kovács Márta    k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:    Fehér Mária címzetes főjegyző     
 
 
Ledó Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fő 
képviselő közül 5 fő megjelent, a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést megnyitotta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 
 

N a p i r e n d 
 
1./ A víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési terve  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 

 
2./ Egyéb ügyek  
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
1./ A víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési terve  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 

 
Előadó ismertette a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.  203-16/2015. számú levelét és 
mellékleteit a gördülő fejlesztési terv javaslatról. Javasolta a határozati javaslat 
elfogadását. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
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28/2015. (IX. 3.) határozat 
 

           BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
           az önkormányzatok közös tulajdonában lévő V21, Sz10  számú víziközmű-rendszer   
           2016-2030. 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:  folyamatos  
Felelős:   Ledó Edit  
                polgármester 

 
 
 
2./ Egyéb ügyek  
 

 
-     Közvilágítás korszerűsítése 
     Előadó: Ledó Edit polgármester  

 
Előadó ismertette az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1.) - 
jegyzőkönyvhöz csatolt – ajánlatát, vállalkozási és bérbeadási szerződés, valamint  
megállapodás tervezetet. Kérte a képviselők véleményét. 
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Mázi József képviselő kérdezte, ha nem változik a közvilágítási számla összege, miért 
cserélik le a lámpákat?  
 
Ledó Edit polgármester elmondta, hogy az ajánlat és a szerződéstervezet szerint 18 db 
lámpatestet cserélnek.  
 
Baranyai Miklósné képviselő elmondta, hogy 35 db közvilágítási lámpa van a faluban.  
 
Ledó Edit polgármester telefonon felhívta az ENERIN ügyvezetőjét, aki elmondta, hogy 
módosítják a dokumentumokban a darabszámot.  
 
Földing Zoltán alpolgármester, Baranyai Miklósné képviselő, Mázi József képviselő 
megszámolták a községben a közvilágítási lámpákat.  
 
Ledó Edit polgármester  elmondta, hogy a tervezett korszerűsítés minőségi változást 
jelent. Sem központi sem megyei pályázati lehetőség nem várható a közvilágítás 
korszerűsítésére. A kevesebb fogyasztásból térül meg a beruházás. Javasolta a 
közvilágítás korszerűsítését. Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

29/2015. (IX. 3.) határozat 
 
BAKONYSZENTIVÁN  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megismerte és elfogadta az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. (8800 
Nagykanizsa, Petőfi u. 1.) Pápateszér Község Önkormányzata számára a 
közvilágítás korszerűsítése és a közvilágítás üzemeltetése tárgyában készített 
ajánlatát, melyben komplex megoldást kínál az energiahatékonyság 
növelésére, az energiafelhasználás költségeinek csökkentésére, a pápateszéri 
közvilágítás korszerűsítésére. 

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy megbízza az ENERIN Sümeg Kft.-t a pápateszéri 35 db közvilágítási 
lámpa korszerűsítésével. 

A közvilágítási eszközök havi bérleti díja 2015. évi árszinten 18.360 Ft + ÁFA 
Ft/hó.  

Az üzemeltetési díj mértéke 1400 Ft/lámpatest/év + ÁFA  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási és bérleti 
szerződés, valamint a megállapodás aláírására.  

Határidő:  2015. szeptember 15.  
Felelős:   Ledó Edit 
                polgármester 

 
 
- Csatlakozás az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek”  
      Előadó: Ledó Edit polgármester 

 

Előadó javasolta, hogy 2015. évben is csatlakozzanak az „Itthon vagy – 
Magyarország szeretlek” programhoz.  

A program szervezését megkezdte. Kérte a képviselők véleményét.  

A javaslattal a képviselők egyetértettek.  

 
Ledó Edit polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak az országosan összehangolt 
tűzgyújtáshoz, és vállalják a programsorozat arculati elemeit tartalmazó plakátot 
közzétételét. Kérte a testület döntését.  

 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
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30/2015. (IX. 3.) határozat  
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete csatlakozik a 2015. szeptember 26-27-i „Itthon vagy  –   
Magyarország  szeretlek” program keretében az országosan  
összehangolt tűzgyújtáshoz, és vállalja a programsorozat arculati elemeit  
tartalmazó plakátot közzétételét. 
Felkéri a polgármestert a támogatási igény benyújtására, a program 
megszervezésére.  
 
Határidő: 2015. szeptember 15.  
Felelős:   Ledó Edit  
                polgármester 

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  19  órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Fehér Mária                                                                                             Ledó Edit 
címzetes főjegyző                                                                                   polgármester 
 


