Jegyzőkönyv
Készült Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019.szeptember 19-én, csütörtökön 11.00 órakor
Szenyér Község önkormányzati épület (8717 Szenyér, Simon u.1.)
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BogdánImre: Köszöntötte a képviselőket, jegyzőt és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert öt képviselőből öt képviselő jelen volt; az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés
napirendjére a meghívóban szereplők szerint.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta ülésének napirendjét.
55/2019. (IX.19.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete mai ülésének napirendjét alábbiak szerint határozta meg.
Napirend 1. pontja:
Javaslat gördülő fejlesztési terv elfogadására
Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester
Felelős: Bogdán Imre
polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 1. pontja:
Javaslat gördülő fejlesztési terv elfogadására
Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester
Bogdán Imre: Tájékoztatta a képviselő-testületet a gördülő fejlesztési terv tartalmáról.
Nagy Zoltán: Sérelmezte, a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatosan, hogy a Kavíz vezetősége, miért nem
tájékoztatja a képviselő-testületet szóban az adott beruházásról, ami húsz évre szól. Javasolta, hogy
azokra beruházásásokra kell fordítani, amire van pénzkeret, de nagy anyagi forrásra ne számítsanak az
önkormányzattól a vízrendszer felújítására.
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Kakucs Magdolna: Reményét fejezte ki azzal kapcsolatosan, hogy az adott összeg, amit ki kellett fizetnie,
300.000 Ft-ot tetőfelújításra, az önkormányzatnak jogosan történt-e.
Bogdán Imre: A kavíz vezetőségétől tételes rálátást kér, hogy a képviselő-testület felé tájékoztatást tudjon
adni.
Vezér Ákos: Az Önkormányzat tulajdonában lévő vízrendszer működtetésére a Magyar Energetikai és
Közmű- Szabályozási Hivatal engedélye szükséges. Az engedélyhez 15 éves beruházási és felújítási
tervet kell megalkotni és elfogadni. Kérte a képviselő-testületet, szíveskedjenek a fejlesztési terveket
áttanulmányozni és elfogadni.
Bogdán Imre: Szavazásra bocsájtotta az adott napirendi pontot, és kérte a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
56/2019. (IX.19.)Kt.határozat
Szenyér Község Önkormányzata, mint a Szenyéri ivóvíz közműrendszer képviseletében eljáró
ellátásért felelős Önkormányzat képviselő-testületi ülésén megtárgyalta a KAVÍZ Kaposvári Víz- és
Csatornamű Kft. által készített, a 2020. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési
Tervet.
A képviselő-testület a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II. 27). Korm. rendelet 90/A-G. §-a
alapján összeállított, és a fenti víziközmű-rendszerre vonatkozó Tervvel kapcsolatban az alábbi
határozatot hozta:
1. Jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészét a 2020-2034.
évek közötti időszakra vonatkozóan.
2. Megrendeli a Gördülő Fejlesztési Tervben felsorolt, 2020-ban megvalósítandó értéknövelő
beruházási, felújítási és pótlási munkákat.
3. Elfogadja, hogy a 2020. évi bérleti díjakról kiállított számlák nem kerülnek kifizetésre, és csak
a 2020. évi értéknövelő munkák számláival történő kompenzálások után, az év végi záró
egyenlegnek megfelelő összeg kerül átutalásra.
Felelős: Bogdán Imre
polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt. Bogdán Imre polgármester az ülést 11:30 órakor bezárta.

k.m.f.

Bogdán Imre
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Vezér Ákos
jegyző
2

