Szám: Ssz/ 8-4 /2017.

Jegyzőkönyv
Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 28-án 11 órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Ülés helye:

Somlószőlős Polgármesteri Hivatal Tárgyaló

Jelen vannak: Kiss János Norbert
Somogyi Róbert
Kató Dénes
Balogh Tamás
Vida Szabolcs Árpád

polgármester
alpolgármester
képviselők

Rendes - Somlai Eszter aljegyző

Lakosság részéről: 0 fő
Kiss János Norbert polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 testületi
tagból 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
NAPIREND:
1./Szociális étkeztetésről
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
2./Adósságkonszolidációs pályázat megvalósításáról
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
3./ Somlói Dűlők Egyesület elszámolása 2016. évi támogatásról
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
4./Büszkeségpont pályázat megvalósítása
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
5./Műfüves sportpálya pályázatának megvalósításáról
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
6./ Vegyes ügyek
- Idősek napjáról
- Mezőőri szolgálatról
- EFOP pályázatokról
- SKÖH 2017. évi hozzájárulásáról
-1/2017.( I. 25.) határozat és 3/2017.( I. 25.) határozat módosításosról
- Polgármester 2017. évi szabadságtervéről
- Gördülő Fejlesztési Tervről
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./Szociális étkeztetésről
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
Kiss János Norbert polgármester: Az elmúlt ülésen elfogadták a Somlószőlősi Sz. Szövetkezet
áremelését az óvodai étkeztetés és a szociális ebéd tekintetében. Nem gondoltak bele, hogy ez a
100,-Ft-os emelés a szociális étkezetést igénybe vevőkre plusz terhet ró. Mivel már voltak
negatív visszajelzések e tekintetében, javasolja megfelezni az emelést, vagyis 50,-Ft-ot
emeljenek az étkeztetésen, 50,-Ft-ot pedig az önkormányzat tegyen hozzá. Ez 50,-Ft / fő /
étkeztetési napot jelent , jelenleg 33 fő étkezik. Visszamenőleges hatállyal születne a rendelet,
ez az érintetteknek kedvező változás, mert a múltkori ülésen már rendeletbe foglalták a 100,-Ftos emelést. Éves szinten – teljes évet nézve - körülbelül 370 e Ft-ot jelent plusz kiadásként az
önkormányzatnak. Kéri, tegyék fel kérdéseiket.
Kérdés, hozzászólás nem történt.
Kiss János Norbert polgármester: Javasolja a rendelet tervezetek elfogadását. Kéri, hogy aki a
javaslata elfogadásával egyetért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:
7/2017. (III. 1. ) rendeletét
a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról
szóló 12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:
8/2017. (III. 1. ) rendeletét
az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló
2/2015.(II 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

2./Adósságkonszolidációs pályázat megvalósításáról
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
Kiss János Norbert polgármester Ismerteti a beérkezett árajánlatokat. Javasolja a
legkedvezőbb, az ERŐSS ÚT KFT. ajánlatának elfogadását. Dolgoztak már a faluban, van
bennük bizodalma. A Rákóczi utcára is ráférne a felújítás.
Balogh Tamás képviselő: Nem, mert oda csak az megy be, aki ott lakik.
Kiss János Norbert polgármester: Az önerő a tavaly megszavazott 2,772 millió forint lesz, a tíz
milliós támogatás már 2016. évben megérkezett a számlánkra, mint ahogy azt a költségvetés
2

tárgyalásakor már jelezte. Tájékoztatásképp elmondja, hogy a Zrínyi utcában megtörtént
Menyhárt Miklósné által kifogásolt terület kimérése. Körülbelül 20-30 m2 a túlhasználat,
megpróbál egyezkedni a megváltásról a tulajjal körülbelül 1000,-Ft/m2 áron. Egy új út
kialakítása nagyon költséges lenne.
Balogh Tamás képviselő: Igen, ahogy kialakult az út íve, azt követi a túlhasználás területe is.
Kató Dénes képviselő: Lehetne ennél olcsóbbat is ajánlani, összességében 20 e Ft-ot, annak
idején egy ekkora területet ő ingyen odaadott.
Kiss János Norbert polgármester: Javasolja a határozat tervezetben foglaltak alapján az
ERŐSS ÚT Sz. és K. Kft. megbízását az útfelújítási munkálatokkal. Kéri, hogy aki javaslatával
egyetért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
14/2017.( II. 28.) határozat
Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására pályázati kiírás a)
alcéljára - a település belterületén út, híd vagy járda építésére,
felújítására, karbantartása – pályázat megvalósításával az
Arany János és a Zrínyi utca felújítására árajánlatában
szereplő tartalommal megbízza az ERŐSS ÚT Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft-t. (székhely: Besenyőtelek, Úttörő út 8., képviselő:
Bodnár Csaba, adószám: 14859144-2-10) 12.772.390-Ft
összegben. (Az árajánlat a jegyzőkönyv melléklete.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: azonnal

3./ Somlói Dűlők Egyesület elszámolása 2016. évi támogatásról
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az elszámolást.
Kató Dénes képviselő: Szerepel az elszámolásban kilencedik havi számla is, mikor a Dülöngélő
nem is akkor volt.
Vida Szabolcs Árpád képviselő: Van ebben minden, ilyet mindenki tud 700 e Ft-ért.
Balogh Tamás képviselő: Jó, most fogadják el és azután kész.
Kiss János Norbert polgármester: Javasolja az elszámolás elfogadását. Kéri, hogy aki
javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
15/2017.( II. 28.) határozat
Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
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Somlói Dűlők Egyesület (székhely: 8483 Somlószőlős, Somlóhegy 2308 hrsz., képviselő: Balogh Zsuzsanna) elszámolását a
2016. évben az 55/2016. (V.26.) határozata alapján működés
céljából megítélt 700.000,-Ft felhasználásáról elfogadja.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: azonnal

4./Büszkeségpont pályázat megvalósítása
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az eredeti tervektől el kellett térni,
mivel arra csak 8-9 milliós árajánlatok érkeztek, nekik pedig csak 5 millió van rá. Át kell
variálni a megvalósítást, de ezt leegyeztette a pályázatot kezelő szervvel és nem fog probléma
lenni belőle. Egy szökőkút jellegű lesz az építmény. Mivel ő is adott be árajánlatot, ezért átadná
a szót az alpolgármester úrnak, hogy ő vezesse le ezt a napirendi pontot.
Kató Dénes képviselő: Meddig van a határidő?
Rendes-Somlai Eszter aljegyző: A teljes lebonyolításnak, kivitelezés, utalás, záró rendezvény
április 14, valamint 30 nap van ez után az elszámolásra. Javasolja a költségek
átcsoportosítását a 2.3. kiküldetés, reklám - reklám kiadásokra betervezett 190.500,-Ft-ot a
3.2. a beruházások - büszkeségpont kialakítása sorba, így csökkenthető a megnövekedett önerő.
Balogh Tamás képviselő: Mi is lenne ez a pályázat?
Kiss János Norbert polgármester: Az 1956-os emlékmű lenne ez. Nagyon komoly események
voltak, erre büszkék lehetünk.
Somogyi Róbert alpolgármester: Javasolja szavazzanak, mely cég végezze el a kivitelezést.
Kiss János Norbert polgármester: Kéri, érintettsége miatt zárják ki a szavazásból.
A Képviselő-testület a polgármester bejelentését 4 igen szavazattal elfogadta, a döntésből
kizárja.
Somogyi Róbert alpolgármester: Döntésből tehát a polgármestert kizárták. Kéri, aki egyetért
azzal, hogy a büszkeségpont pályázat kivitelezésével a legkedvezőbb árat adó Somép 200 Kftbízzák meg, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
16/2017.( II. 28.) határozat
Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1./
a
Közép
és
Kelet-Európai
Történelem
és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által támogatott
KKETTKK-56P-02-0330 számú támogatási szerződésben
foglaltak megvalósításával ,,Emlékhely kialakítása Gubics
Dezső 1956-os eseményekbeli részvételéért, valamin a
forradalom áldozatainak emlékére’’ emlékhely kialakításával
megbízza a Somép 2003 Kft –t árajánlatában foglalt
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tartalommal (székhely: Somlószőlős, Rákóczi u. 4., képviselő:
Kiss János Norbert) 5.390.070,-Ft összegért.
2./ módosítja 80/2016.(VIII.11.) számú határozatát a következők
szerint: ,, önerő: 530.070,- Ft mindösszesen: 5.530.070,-Ft”
A határozat többi részre változatlan marad.
A Képviselő-testületül felhatalmazza az alpolgármestert a
szerződés megkötésére.
Felelős: Somogyi Róbert alpolgármester
Határidő: azonnal

5./Műfüves sportpálya pályázatának megvalósításáról
Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármester
Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti, hogy az elmúlt év májusában megszavazták az 52
számú határozatukkal az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódóan a
somlószőlősi 653/5 hrsz-ú területen kisméretű műfüves pálya létesítésére a pályázat
benyújtását. Az önerő akkor 11.524 e Ft volt. Jó hír, hogy ezt tudta mérsékelni 4.527.669,-Ftra, mivel a pályázat is kevesebből 28.867.229,-Ft-ból fog megvalósulni.
Kérdés, hozzászólás nem történt.
Kiss János Norbert polgármester: Javasolja az előterjesztésben foglalt együttműködési
megállapodás megkötéséről, valamint az önerő utalásáról határozatot hozni. Kéri, hogy aki
javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
17/2017.( II. 28.) határozat
Somlószőlős Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódóan a
somlószőlősi 653/5 hrsz-ú területen kisméretű műfüves pálya
létesítésére benyújtott pályázat megvalósításához 4.527.669,- Ft
önerőt biztosít a 2017. évi költségvetése terhére, melyet a Magyar
Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai út 2/D , képviselő: Dr.
Vági Márton) részére utal át.
A futballpálya kialakításának teljes bruttó költsége: 28.867.229 ,- Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására, vállalások megtételére.
(A megállapodás tervezet a jegyzőkönyv melléklete.)
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

6./ Vegyes ügyek
6.1./ Idősek napjáról
Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a lezajlott idősek napjának kiadásait. Művészeti
tevékenység: 50 e Ft + 216 e Ft , étel – ital vendéglátás : 100 e Ft , virág: 9 e Ft.
Kató Dénes képviselő: Megint nem lett megbeszélve.
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Balogh tamás képviselő: De igen a könyvtárban volt a megbeszélés.
Kató Dénes képviselő: De ott még nem volt költségvetés.
Kiss János Norbert polgármester: Március 15-ei programról is beszéljenek. 11 órakor lesz a
műsor, majd ebéd és délután borkóstolás . Március 16.-án pedig Hodosra hivatalosak az ottani
ünnepi műsorra. Az óvodásokat, nyugdíjas klubbot is tájékozatni kell a programról. Felkéri az
alpolgármestert, hogy ezt intézze. Az ünnepségre javasolja 200 e Ft-ot elkülöníteni. Kéri, hogy
aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
18/2017.( II. 28.) határozat
Somlószőlős Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a március 15.-ei műsor megszervezésére 200.00,-Ft-ot
biztosít a 2017. évi költségvetése terhére.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos

6.2./ Mezőőri szolgálatról
Kiss János Norbert polgármester: Felmerült benne, hogy a Doba önkormányzatával megkötött
megállapodást a mezőőri feladatokra mondják fel és vegyenek fel önállóan egy mezőőrt és a
ténylegesen elvégzett munka után vessenek ki mezőőri járulékot.
Rendes-Somlai Eszter aljegyző: A megállapodás szerint csak év végével lehet felmondani,
melyet három hónappal előre jelezni szükséges. Vagy így szüntetik meg, vagy beszél a dobai
polgármester úrral és közös megegyezéssel megszűntetik a megállapodást.
Balogh Tamás képviselő: Most emeltek adót, nem kellene a járulékot is kivetni.
Kiss János Norbert polgármester: Sokkal többet ráköltenek a hegyre, mint ami az adóból
befolyik.
Somogyi Róbert képviselő: Véleménye szerint pedig az egész szolgálatot meg kellene szüntetni,
nem pedig felvenni valakit.
Rendes-Somlai Eszter aljegyző: Amennyiben fel kívánnak venni valakit, az közalkalmazott lesz,
a KSZK rendszeren keresztül kell meghirdetni az állást, módosítani szükséges az önkormányzat
rendeletét, a Kormányhivatal felé a változásokat át kell vezetni. Ez körülbelül 1-2 hónapos
folyamat, valamint a dobai önkormányzattal is tárgyalni kell. Ismerteti a mezőőri támogatás
igénylésének és igénybe vételének feltételeit, kereteit.
Kiss János Norbert polgármester: Majd beszél a polgármester úrral. A következő ülésen
tájékoztatja a képviselőket az eredményről. A dobai közös vagyonról is beszélni szükséges, mert
elakadtak a tárgyalások. Az általuk javasolt 4 millió forintot elutasította a dobai testület. Azért,
hogy előrébb jussanak, javasol ajánljanak 6,2 - 7 millió forintot.
Balogh Tamás képviselő: Rendben, kezdjen tárgyalásokat a Horváth Zoltánnal a mezőőri
szolgálat megszüntetését illetően ,valamint a közös vagyon rendezéséről.
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Kiss János Norbert polgármester: Javasolja, akkor most ne hozzanak határozatot egyik
kérdésben sem. Beszél a polgármester úrral , az elhangzottak alapján. A következő ülésre pedig
beterjeszti ezt a két kérdést a tárgyalások eredményének tükrében.
A testület a javaslattal egyetért.

6.3./ EFOP pályázatokról
Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a két pályázatot. Konkrét összegeket még nem
tudnak, március 7.-én lesz Somlóvásárhelyen egy megbeszélés ahová a konzorciumi leendő
tagok és a pályázat írók is eljönnek. Ott fogják majd megbeszélni, hogy mire is pályázzanak,
mely településre mennyi pályázati összeg jut és kell e önerő. Elvileg a pályázatokban önerő
nem szerepel, de vállalásokat, 5 éves fenntartási kötelezettséget előírnak, melynek vannak
járulékos költségei. Javasolja a határozat tervezetek meghozatalát, a megbeszélést követő
testületi ülésen pedig már beszélni tudnak a pályázati célokról, összegekről is. Most csupán a
konzorciumi megállapodás aláíráshoz kér felhatalmazást.
A testület részéről hozzászólás nem történt.
Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki javaslatával, határozat tervezetek
meghozatalával egyetért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
19/2017.( II. 28.) határozat
Somlószőlős Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben – kedvezményezett térség - című EFOP1.5.3-16 kódszámú pályázatára konzorciumban: Somlóvásárhely
Önkormányzatával, Borszörcsök Önkormányzatával, Nagypirit
Önkormányzatával,
Csögle
Önkormányzatával,
Iszkáz
Önkormányzatával,
Élőforrás
Egyesülettel,
Dabrony
Önkormányzatával és a Calm-B Szociális Szövetkezettel.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a
konzorciumi megállapodás aláírására.
Felelős: K iss János Norbert polgármester
Határidő: azonnal
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
20/2017. (II. 28.) határozat
Somlószőlős Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Humán kapacitások fejlesztése
térségi szemléletben – kedvezményezett térségek -EFOP-3.9.216 kódszámú pályázatára konzorciumban: Somlóvásárhely
Önkormányzatával, Borszörcsök Önkormányzatával, Nagypirit
Önkormányzatával,
Csögle
Önkormányzatával,
Iszkáz
Önkormányzatával,
Élőforrás
Egyesülettel,
Dabrony
Önkormányzatával és a Calm-B Szociális Szövetkezettel.
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A Képviselő- testület felhatalmazza a
konzorciumi megállapodás aláírására.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: azonnal

polgármestert

a

6.4./ SKÖH 2017. évi hozzájárulásáról
Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A február 8.-án tartott közös
testületi ülésen ezt már megtárgyalták, aki ott volt halotta is a jegyző asszony előterjesztését.
Kéri a testület véleményét.
A testület részéről hozzászólás nem történt.
Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki határozat tervezet meghozatalával egyetért,
kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
21/2017. ( II. 28.) határozat
Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi működéséhez a 2017. év január 1-jei lakosságszám
arányosan hozzájárul.
A hozzájárulás összege 3.166.915,-Ft, amelyet tárgyév február
28.-ig átutal a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal
számlájára.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: azonnal

6.5./ 1/2017.( I. 25.) határozat és 3/2017.( I. 25.) határozat módosításosról
Kiss János Norbert polgármester: A januári ülésen téves összegek lettek a megjelölt
határozatokban leírva, ezt szükséges most javítani. A polgármester és alpolgármester
illetményének összegét ez nem érinti.
Rendes-Somlai Eszter aljegyző: Elnézést kér az elírásért. A polgármester társadalmi
megbízatású illetményénél rosszul lett a határozatba foglalva az összeg 199.400,-Ft, valamint
az alpolgármester illetményénél mégsem szükséges a módosítás. A határozatba 49% lett beírva,
mely megfelelő.
A testület részéről hozzászólás nem történt.
Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki határozatok módosításával az elhangzottak
szerint egyetért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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22/2017. ( II. 28.) határozat
Somlószőlős Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 1/2017. (I. 25.) számú
határozatát módosítja a következők szerint: ,, Kiss
János Norbert (8483 Somlószőlős, Rákóczi u. 4/A.
szám alatti lakos) társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíját 2017. január 01. napjától
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX tv. (továbbiakban: Mötv.) 71. § (5)
bekezdés a) pontja alapján havi 199.400,- Ft
összegben állapítja meg. ’’
A határozat többi része változatlan marad.
Felelős: Rendes-Somlai Eszter aljegyző
Határidő: folyamatos

6.6./ Polgármester 2017. évi szabadságtervéről
Somogyi Róbert alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozat meghozatalát.
A testület a javaslattal egyetért.
Somogyi Róbert alpolgármester: Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
23/2017. (II. 28.) határozat
Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a polgármester
2017. évi szabadságtervét az előterjesztésben
foglaltak alapján
Felelős: Somogyi Róbert alpolgármester
Határidő: folyamatos

6.7./Gördülő Fejlesztési Tervről
Kiss János Norbert polgármester: Ismerteti a Bakonykarszt Zrt. által megküldött anyagot.
Javasolja az állandó jellegű megbízás mellett dönteni.
A testület részéről hozzászólás nem történt.
Kiss János Norbert polgármester: Kéri, hogy aki határozat meghozatalával egyetért,
kézfenntartással jelezze.

9

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
24/2017. (II. 28.) határozat
Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 40.
sorszámú Somlószőlős, Doba, Oroszi, Borszörcsök ivóvízellátó viziközműrendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. A viziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása
érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati
kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a
vonatkozó Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2018-2032
évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban
képviselje az Önkormányzatot.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években
készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és
jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.
Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes
igazgatási szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT ZRT. a jóváhagyási
eljárás megindítása érdekében befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a
használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre,
akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT ZRT. részére az igazgatási
szolgáltatási díjat megfizeti.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 2017.03.31.

Kiss János Norbert polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 11 óra 50 perckor
berekesztette.

Kmf.

Kiss János Norbert
polgármester

Rendes - Somlai Eszter
aljegyző

Szlottáné Turi Edina
jegyző
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