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Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 23. napján
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.)  908 órai
kezdéssel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:        - Mázsa Ferenc, polgármester
  - Gáspár Lászlóné, alpolgármester
  - Bakos Tibor, települési képviselő.

Tanácskozási joggal: Császár László, jegyző.

Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési
képviselőből 3 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel,
javaslatot tesz, hogy a kiküldött meghívó szerint történjen az ügyek tárgyalása:

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és
Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére beruházásában, a Zalaegerszeg és térsége
szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósítása során létrejött vagyon
átadása ill. az átadott létesítmények üzemeltetési szerződésének módosítása

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1-2. számú melléklete szerinti
tartalommal ismerteti az előterjesztéseket. A szennyvízprojekt megvalósítási időszaka 2008-
2009-ben indult. A jogszabályváltozások következtében az idei évben sok, ezt a társulást is
érintő döntést kellett meghozni. Jelen ügyben a Társulási Tanács már jóváhagyó döntést
hozott, de a testületeknek is pozitív döntésre van szükség. Azért kellett ilyen rapid módon
összehívni a testületet, mert a Társulási Tanács december 17-én ülésezett. Az a kérés
hangzott el, hogy a tagönkormányzatok is hozzák meg jóváhagyó döntéseiket december 27-
ig. A jövő évben valószínűleg a díjakat illetően nagy változások nem lesznek, hatósági áras
lesz az ivóvíz és a szennyvíz is. A vízi-közművekre vonatkozó jogszabályváltozások
mélyreható következményeit egyelőre még nem ismerjük, de várhatóan sok tárgyalni való
lesz, amely a Zalavíz Zrt-t érinti. A jelen döntés következményeként az önkormányzatnak
átadott vagyon, a megkötendő üzemeltetési szerződés ügyében az önkormányzatot terhelő
esetleges finanszírozási kötelezettségeket – amelyek biztosan lesznek – nagy
valószínűséggel jogszabály fogja meghatározni. Az ivóvíz esetén vannak Sárhidának
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jelentős problémái, a negyven éves rendszeren jelentős felújítást vagy cserét kell elérni,
vagy folytatni az 50-100 méteres toldozást-foltozást.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

107/2013. (XII. 23.) képviselő-testületi határozat:
1. Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító-telep
Fejlesztésére Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott
vagyonfelosztási elveit tudomásul veszi, vagyonátadásról szóló
megállapodást elfogadja, melléklet szerinti vagyonelemeket 2013.
december 31.-i fordulónappal, nyilvántartási értéken térítés mentesen
tulajdonba átveszi.
2. Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy a Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és
Szennyvíztisztító-telep Fejlesztésére Önkormányzati Társulás a
Zalavíz Zrt-vel 2008. szeptember 29.-én kötött üzemeltetési
szerződés 2013. december 31-i hatállyal a melléklet szerint
módosításra kerüljön.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vagyonátadási megállapodás, valamint az üzemeltetési szerződés
módosításának aláírására.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester
Határidő: 2014. január 20.

Császár László, jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot.

Mázsa Ferenc, polgármester: Itt a két Társulás ad át pénzeszközt egymásnak. Felmerülhet
azonban, hogy a társulást alkotó önkormányzatok is kedvet kaphatnak valamely program
keretében ilyen jellegű finanszírozási forrás megszerzésére. Ez a december 10-i Társulási
Tanácsi ülésen fel is merült Zalaszentiván társközségei részéről. Véleménye szerint ezt a
lehetőséget nem kell tágítani, a Társulás nem pénzintézet. A pénzeszköz átadással
kapcsolatban az önkormányzat részéről kötelezettség nem merül fel.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

108/2013. (XII. 23.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0/09-
11/2013-0013 projekt II. ütemének megvalósítása érdekében
hozzájárul ahhoz, hogy az átmeneti finanszírozási igények
áthidalására a Szennyvíztársulás 156 millió Ft keretösszeg erejéig
visszafizetési kötelezettséggel pénzeszköz átadási megállapodást
kössön a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására
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létrejött önkormányzati társulással (továbbiakban: ZALAKEOP
Társulás).
Keretösszeg: 156.000.000,- Forint
Futamidő: a keretösszeg rendelkezésre állása 2013. december 10-től
2015. december 31-ig azzal, hogy az egyes átvett pénzeszköz
összegeket a ZALAKEOP Társulás köteles a befolyó bevételei után
egyidejűleg visszafizetni a Szennyvíztársulásnak.
Garanciális feltétel: KEOP Társulás tagok kezességvállalása
Fizetendő Kamat mértéke:: a Szennyvíztársulás által lekötött betéti
kamattal, ennek hiányában a jegybanki alapkamattal megegyező
mértékű kamat

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 925 órakor bezárta.

k.m.f.

            Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


