JEGYZŐKÖNYV
Készült Egyházasrádóci Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-án megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc
Az ülésen jelen vannak: Sőre Zoltán polgármester, Nagy Sándor alpolgármester, Racker
Mátyás, Szvoboda Tamás, Tóth Szilárd, Bali László képviselők,
Takács Ervin jegyző
Az ülésről távol maradt: Kovácsné Bazsó Katalin képviselő igazoltan.
Sőre Zoltán polgármester üdvözli a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van. A
rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatképes, így azt megnyitja.
Javasolja a képviselő-testületnek a Meghívóban kiküldött napirend elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
napirendet elfogadja:
Napirend
1./ VASIVÍZ Zrt. –vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosítása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
2./ NYD-i Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi
pénzügyi beszámolójának elfogadása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
3./ NYD-i Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosítása.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
4./ Körmendi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodást módosító határozat
kiegészítése
Előadó: Dr. Takács Ervin jegyző
5./ EU önerő alap pályázat
Előadó: Sőre Zoltán polgármester

1./ VASIVÍZ Zrt-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosítása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester

Sőre Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a VASVÍZ Zrt-vel kötött
üzemeltetési szerződést szennyvízközmű szolgáltatással kapcsolatosan módosítani szükséges
jogszabályváltozás miatt. A VASVÍZ Zrt. a Megállapodás tervezetet megküldte, melyet
ismertet.
Az üzemeltetési szerződések 3. számú melléklete a „Megállapodás a használati díj
megállapításáról és a felek közötti elszámolási kötelezettségről” módosításra került a
viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásainak megfelelően, illetve az
1. sz. melléklet. A szennyvízközmű használati díj mértéke nem változik.
Javasolja a képviselő-testületnek az üzemeltetési szerződés 3. sz. mellékletének módosításával
és 1. sz. melléklettel egységes szerkezetben értsen egyet az ismertetett Megállapodás-tervezet
alapján.
Képviselő-testület polgármester javaslatára 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozza:
27/2013. (VI.20.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VASVÍZ Zrt-vel kötött
Üzemeltetési Szerződés szennyvíz rendszerre 3. sz. mellékletének módosítását
„ Megállapodás szennyvízközmű-használati díj megállapításáról és a felek közötti elszámolási
kötelezettségekről az 1. sz. kiegészítéssel egységes szerkezetben a – tervezet – szerint
elfogadja, jóváhagyja.
Megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. június 20.

2./ NYD-i Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi
pénzügyi beszámolójának elfogadása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Egyházasrádóc
Önkormányzata tagja a NYD-i Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulásnak.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján az államháztartás szervezetei
a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal éves költségvetési beszámolót kötelek
készíteni. A költségvetési beszámolót a társulás tagjainak el kell fogadni. Az előterjesztést és
a határozati javaslatot a NYD-i Regionális Önkormányzati Társulás megküldte, melyet
minden képviselő írásban kézhez kapott.
Az előterjesztés alapján javasolja a társulás 2012.évi pénzügyi beszámolójának elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:

28/2013. (VI.20.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.1. h. pontja
alapján, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdésére tekintettel a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolót az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ NYD-i Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosítása.
Előadó. Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester ismerteti a Társulás előterjesztését, melyet szintén írásban kézhez
kaptak a képviselők. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv.
alapján a képviselő-testületek kötelesek az e törvény hatályba lépése előtt kötött
önkormányzati társulási megállapodásaikat felülvizsgálni, módosítani 2013. június 30.
napjáig.
Polgármester javasolja az előterjesztés és határozati javaslat alapján a Társulási megállapodás
módosításának elfogadását.
Képviselő-testület polgármester javaslatára 6 igen szavazattal 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
29/2013.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának VII/1.1. f.
pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146.
§ (1) bekezdése alapján jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Társulási Megállapodást
annak egységes szerkezetbe foglalt módosítását 2013. július hó 01. napi hatályba lépéssel
elfogadja azzal, hogy az elfogadott korábbi Társulási Megállapodást megszünteti.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
4./ Körmendi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodást módosító határozat
kiegészítése
Előadó: Dr. Takács Ervin jegyző

Dr. Takács Ervin jegyző Körmend Város jegyzőjének levelét ismerteti, mely szerint a
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás módosítását elfogadó

határozatunkat ki kell egészíteni. A MÁK nem fogadta el, bele kell foglalni a társulási
megállapodást módosító okirat elfogadását is.
Polgármester javasolja a Képviselő-testület fogadja el a módosító okiratot is és ezzel egészítse
ki a 24/2013. (V. 30) számú Képviselő-testületi határozat 1. pontját
Képviselő-testület polgármester javaslatára 6 igen szavazattal 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
30/2013. (VI. 20.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2013. (V.30.) számú képviselőtestületi határozat 1. pontját kiegészíti.
1. Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú
Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítását, valamint a társulási
megállapodást módosító okiratot a – tervezet – szerinti tartalommal jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A képviselő-testület megerősíti, hogy
a társulásba Sőre Zoltán polgármestert delegálja tagként.
Felelős: polgármester
Határidő. azonnal
5./ EU önerő alap pályázat
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat az
ivóvízminőség javító pályázat második fordulója során EU önerőalap támogatásra nyújthat be
pályázatot. A pályázott összeg 11.671.630 forint. Javasolja, hogy a képviselő-testület ezzel
értsen egyet.
Képviselő-testület polgármester javaslatára 6 igen szavazattal 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
31/2013. (VI.20.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 1.3.0/09-11.
ivóvízminőség javítás pályázat második fordulóján EU önerőalap pályázati támogatást vesz
igénybe 11.671.630 ft összegre.
A pályázat aláírására és beadására a polgármestert felhatalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 27.
Polgármester megköszöni a megjelenést és a rendkívüli képviselő-testületi ülést 18,00 órakor
bezárja.
Kmft.
Sőre Zoltán
polgármester

Dr. Takács Ervin
jegyző

