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megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma

Kódja

22/2015.(VIII.27.)
23/2015.(VIII.27.)
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25/2015.(VIII.27.)
26/2015.(VIII.27.)
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Sorszáma
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ideje)
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Magánszemély kommunális adójáról
(VIII.28.)
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r e n d e le t
(M ó d o s ítá s , v a g y h a tá ly o n
k ív ü l h e ly e z é s )

Kódja

Jegyzőkönyv
Készült:

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő
testületének 2015. augusztus 27-én 8,00 órakor
megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Önkormányzati Hivatal
Barlahida

Jelen vannak:

Hári Barnabás polgármester
Rezes István alpolgármester
Blaskovics Barnabás, Bedő Zsolt
települési képviselő
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Napirend

előtt:

Hári Barnabás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül
4 fő jelen van.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A polgármester tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy Pálfi László települési képviselő
munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:

Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: szóban
2. Magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: írásban
3. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása pályázat
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: szóban
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4. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása iránti igény
benyújtása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban
5. Víziközmű-szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: írásban
6. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozás
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban
7. Egyebek

Hári Barnabás polgármester Bedő Zsolt települési képviselő személyében tett javaslatot a
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Hári Barnabás: A közfoglalkoztatottak
meghosszabbításra került.

szerződése ez év november 30.

napjáig

A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat
a képviselőtestület tudomásul vette.
2. Magánszemély kommunális adóiáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Hári Barnabás polgármester

Az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselőtestület 4
„igen” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelete
magánszemély kommunális adójáról
(a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz )

3. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása pályázat
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Hári Barnabás: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter - az államháztartásért felelős
miniszterrel egyetértésben - pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C, törvény 3. melléklet II. 10. pont szerinti, az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására. A pályázat célja az önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy
törlesztési célú támogatásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása.
A pályázati alcélok:
• a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása,
• belterületi vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása,
• köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak
építése, felújítása
• olyan épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, amely igazgatási
tevékenységet, óvodai nevelést, kulturális tevékenységet, szociális vagy egészségügyi
feladatellátást szolgál,
• településrendezési tervek készítése, valamint
• munkahelyteremtési programok megvalósítása.
Egy települési önkormányzat kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében
több fejlesztési alcélra is igényelhet támogatást. A pályázatok benyújtásának határideje 2015.
szeptember 1.
A lakosságszám alapján pályázóként igényelhető maximális támogatás összege településünk
esetében 2.950.000,- Ft.
Véleményem szerint a temetőben umafalat kellene építeni, térkövezést, valamint a ravatalozó
vakolat felújítását kellene megcsinálni. A bekerülési költség közel 2.947.096,- Ft lenne.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület a javaslattal
egyetértve 4 „igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

22/2015. (VIII.27.’) számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény 3. melléklet 11.10. pontja szerinti
„az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására” kiírt pályázaton.
A pályázat keretében megvalósítani kívánt aleél: Köztemető,felújítása,
ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése,
felújítása (Barlahida 069 hrsz).
A felújítás összköltsége 2.947.096,- Ft, mely összeget az önkormányzat
jelen pályázat keretében igényel.
A képviselő-testület a pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 1.
Hári Barnabás polgármester

4. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása iránti
igény benyújtása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: Ismert a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által,
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 1.7.
pont és a III. 4. pont szerinti támogatások pályázati kiírása.
Figyelemmel az önkormányzat anyagi helyzetére, pályázatot kell benyújtanunk a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására az önkormányzat
működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladat ellátását veszélyeztető helyzet
elhárítása címén.
Javaslom, hogy az önkormányzat éljen a támogatás iránti igény benyújtásának lehetőségével.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „igen”
szavazatta az alábbi határozatot hozta:
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23/2015. (VIII.27.) számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény szerinti települési önkormányzati rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatás iránti igényét - működőképességének megőrzése ,
illetőleg egyéb, a feladata ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása
érdekében - benyújtja.
A képviselő-testület a pályázat benyújtására felhatalmazza a polgár
mestert.
Felelős:
Határidő:

Hári Barnabás polgármester
folyamatos, 2015. szeptember 30.

5. Víziközmű- szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Hári Barnabás polgármester

A fejlesztési terv írásos anyaga a 790/2015. számú ügyiratban található.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2015.(VIII.27.) számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a. ) az ivóvíz- és szennyvíz közmű rendszernek a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a
alapján elkészített felújítási és pótlási, valamint beruházási gördülő fejlesztési terveit
Barlahida község vonatkozásában elfogadja.
b. ) meghatalmazza az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t (8900 Zalaegerszeg, Balatoni
u. 8.), hogy Barlahida község vonatkozásában az ivóvíz közmű rendszer és
szennyvíz közmű rendszer tekintetében elkészített, a képviselő-testület által az a.)
pont szerinti tartalommal elfogadott, 2016. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló
gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeit jóváhagyás
végett benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
Felelős:
Határidő:

Hári Barnabás polgármester
2015. szeptember 14.
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6. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozás
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
A 358/2015. számú ügyirat alapján a jegyző ismertette a csatlakozás feltételeit, illetőleg a
2016. évi pályázati forduló előírásait.
Hozzászólás:
Hári Barnabás: Önkormányzatunk az előző években már csatlakozott a pályázathoz, mivel
voltak a községben olyan személyek, akik élni kívántak a lehetőséggel.
Ezért javaslom, hogy az idei évben is csatlakozzunk a pályázati kiíráshoz. A lebonyolításának
folyamata már ismert testület előtt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „igen”
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2015. (VIII. 27.) számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányait kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíj pályázat 2016. évi fordulójához .
Az önkormányzat kijelenti, hogy az általános szerződési feltételeket
elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
Felelős:
Határidő:

Hári Barnabás polgármester
2015. október 1.

7. Egyebek
a.l Kultúrház tervezési munkálatai
Hári Barnabás: Az önkormányzat középülettel szinte nem is rendelkezik. A kultúrház - ahol a
közmeghallgatásokat, falugyűléseket tartjuk - nem a miénk, egyházi tulajdonban van. Állaga
meglehetősen rossz, szükséges lenne felújítani. Az egyházzal partnerként kellene
együttműködni a feladat megoldásában. Ök az épületet nem használják, a használat részünkre
továbbra is biztosított. Ahhoz, hogy a tulajdonos a felújításra tudjon pályázni, tervekkel kell
rendelkezni. A terveket célszerű minél előbb megcsináltatni, ha a pályázat kiírásra kerül,
azonnal lehessen lépni. Megnézettem az épületet, a tervezők szerint kb. 200.000,- Ft lenne a
tervek elkészíttetése. Javaslom, hogy ennyi részt vállaljon önkormányzatunk a projektből.
Rezes István: Egyetértek a polgármesterrel. Fel kell készülni az esetleges pályázatokra. Mivel
mi használjuk az épületet, reálisnak tartom, hogy a tervezés költségeit önkormányzatunk
vállalja.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4
„igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2015. (VIII. 27.1 számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy a település kultúrháza - mely nem az
önkormányzat tulajdonát képezi - esetleges felújításához
szükséges tervdokumentáció költségeit az önkormányzat
vállalja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dokumentáció
elkészítésével kapcsolatos megállapodás aláírására, valamint a díj
kifizetésére.
Felelős:
Határidő:

Hári Barnabás polgármester
2015. december 31., folyamatos

b./ Használati díj megállapítása
Hári Barnabás: Településünk esetében folyamatban van a szennyvízelvezető- és tisztító
rendszer üzemeltetése vonatkozásában a fizetendő használati díj mértékének megállapítása a
Magyar Energetikai és Közmü-szabályozási Hivatal részéről. A Hivatal végzésben hívta fel a
ZALAVÍZ Zrt-t, hogy az önkormányzat és a kérelmező ZALAVÍZ Zrt. közös nyilatkozatot
tegyen a használati díj mértékére. A kérelmező arról tájékoztatott, hogy falunkban a vizet és
szennyvizet együttvéve, több, mint 2.000,- Ft-os díjra lehet számítani m3-enként. Lehet, hogy
a számítások alapján ennyi jön ki, de ez nagyon sok, javaslom, hogy ne írjuk alá a
nyilatkozatot, bízzuk a Hivatalra a használati díj megállapítását.
Blaskovics Barnabás: Ez tényleg nagyon sok, az emberek felháborodnak a faluban, ha ezt
megtudják. Ne írjuk alá a nyilatkozatot, a Hivatal majd megmondja, hogy mennyi legyen a
díj.
Rezes István: Én is ezzel értek egyet.
Ezt követően a képviselőtestület úgy foglalt állást, hogy Barlahida településen
szennyvízelvezető és -tisztító rendszer üzemeltetése vonatkozásában fizetendő használati díj
mértékéről nem kíván nyilatkozatot aláírni. A használati díj mértékét a Magyar Energetikai és
Közmü-szabályozási Hivatal állapítsa meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők
részéről így ezt követően Hári Barnabás polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt, és az ülést 9,20 órakor bezárta.

k.m.f.

X)(
Hári Barnabás
polgármester

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

jegyzőkönyv hitelesítő

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
A MAGANSZEMELY KOMMUNÁLIS ADOJAROL
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tör
vény 1. § (1) bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:
1. Általános
rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (továbbiakban: Htv.)
meghatározott adóalanyokra terjed ki.
2. § Az adókötelezettségre, az adó alanyára vonatkozó szabályokat a Htv. tartalmazza.
3. § Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályokat a Htv.
tartalmazza.
4. § Mentes az adó alól:
a) az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem lakás
céljára szolgáló épület, épületrész.
b) az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.
c) aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában
álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
5. § Az adó évi mértéke a Htv-ben meghatározott adótárgyanként, lakásbérleti jogonként
4 000 Ft.
6. § A magánszemély kommunális adójának bejelentésére, bevallására,
megfizetésére vonatkozó szabályokat az adózás rendjéről szóló törvény
tartalmazza.
2. Záró
rendelkezések
7. § (1) A rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Barlahida
Községi Önkormányzat K épviselö-testületének a magánszemély kommunális
adójáról szóló 13/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete..
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Barlahida község
Polgármestere

MEGHÍVÓ

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete következő ülését
2015. augusztus 27-én (csütörtök) 8,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghí
vom.

Az ülés helye: Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
Csömödér

Napirend:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Hári Barnabás polgármester
2. Magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
3. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támo
gatása pályázat
Előadó: Hári Barnabás polgármester
4. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása iránti
igény benyújtása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
5. Víziközmü-szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
6. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozás
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
7. Egyebek
Barlahida, 2015. augusztus 19.

Előterjesztés és indokolás
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. augusztus 27-én tartandó
ülésére
Tárgy: Magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Tisztelt Képviselőtestület!
A települési önkormányzatok alapvető feladata - a közhatalom helyi közügyekben való
gyakorlása mellett - a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi
sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása elengedhetetlenné teszi az
önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. A gazdasági
önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára
lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi
adópolitika kialakítására.
A község önkormányzata már évekkel ezelőtt rendelkezett magánszemély kommunális
adója bevezetéséről.
A helyi rendeletek áttekintése során megállapítást nyert, hogy a rendelet nem felel meg a
hatályos előírásoknak, így szükséges annak átdolgozása.
Az új rendelet nem változtat a helyi önkormányzat eddigi elképzelésein: nem változik az
adó mértéke, az adómentességi rendelkezések.
Kérem, hogy a tervezetet megvitatni, majd a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
rendeletüket megalkotni szíveskedjenek.
Részletes indoklás a rendelethez:
1. § A rendelet hatályát szabályozza
2. § Az adókötelezettség, az adó alanyára vonatkozó szabályozás, az 1990. évi C.
törvényre való hivatkozással
3. § Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére meghatározott szabályozás, az
1990. évi C. törvényre való hivatkozással
4. § Mentességre vonatkozó szabályok meghatározása
5. § Az adó mértékének meghatározása
6. § Bejelentésre, bevallásra, az adó megfizetésére vonatkozó szabályokra való hivatkozás
7. § Hatályba léptető, illetőleg hatályon kívül helyező rendelkezések

Csömödér, 2015. augusztus 15.
Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat Barlahida Község Önkormányzata magánszemély
kommunális adójáról szóló rendelete megalkotásához

Társadalmi-gazdasági hatás:
A települési önkormányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása. E
feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása elengedhetetlenné teszi
az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. A település gazdasági
önállósulásának egyik eszköze a helyi adóztatás rendszere. Ez a települési önkormányzat
számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a
helyi adópolitika kialakítására.
Költségvetési hatás:
Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így kiadási oldalon jelentős költségvetési
hatása nincs. A bevételi oldalon az önkormányzati bevételek szinten tartását vonja maga
után.
Környezeti, egészségi következmények:
Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza.
Egyéb hatás:
Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: önkormányzati
bevétel-csökkenés.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem
igényel szervezeti változást sem.

Csömödér, 2015. augusztus 14.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én tartandó
ülésére

Tárgy: A víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről döntés
Tisztelt képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (vksztv.) 11. § (1) bekezdése
értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható
fejlődés szempontjaira tekintettel - vízközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra
gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.
A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, tartalmi
és formai követelményeire és az üzemeltetésre vonatkozó részletes előírásokat a Vktsztv.
egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló 58/2013. (11.27.) Komi. rendelet
(továbbiakban: kormányrendelet) tartalmazza. A GFT-t tizenöt éves időtávra, víziközműszolgáltatási ágazatonként (ivóvízellátás, szennyvízelvezetés- és tisztítás) és ezen belül
víziközmü-rendszerenként csoportosítva, fontossági sorrendben kell tervezni, időbeni
ütemezéssel, a fejlesztési források figyelembe vételével. A Vksztv. 11. § (2) és (3) bekezdései
alapján a felújítási és pótlási tervet, valamint a beruházási tervet az ellátásért felelősöknek kell
elkészíteniük, melyet minden év szeptember 15-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és
Közmü-szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyás végett.
Vagyonkezelési szerződés esetén a gördülő fejlesztési tervet az üzemeltető készíti el. A
hivatkozott jogszabálynak eleget téve az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. elkészítette a
2016. évtől kezdődő időtartamra vonatkozó, vízi-közmű rendszerenként összeállított felújítási,
pótlási és beruházási tervet, melyet a tulajdonos önkormányzatoknak meg kell tárgyalni és
döntést kell hozni annak elfogadásáról. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy
kiegészítik a gördülő fejlesztési tervet, annak pénzügyi fedezetének a megteremtéséről is
gondoskodni kell a kormányrendelet 90/F §-a alapján. A képviselő- testületnek 2015.
szeptember 14-ig kell a Zalavíz Zrt-t tájékoztatni a 15 éves gördülő fejlesztési terv
elfogadásáról.
Vagyonkezelés esetén az eljárás díját vagyonkezelés esetén az üzemeltető fizeti meg.
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A vízi-közmű rendszerek esetében az ellátásért felelős az érintett önkormányzat. Az összetett
vízi-közmű rendszerek miatt a Magyar Víziközmű Szövetség a víziközmű-szolgáltatók
érdekképviseletében 2014. szeptember 10-én egyeztetést tartott a MEKH-el, mely
eredményeként az ellátásért felelősök által jóváhagyott felújítási és pótlási tervet, valamint a
beruházási tervet az ellátásért felelősök meghatalmazásával a víziközmű-szolgáltató is
benyújthatja.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a közmű rendszer csatolt gördülő fejlesztési tervét hagyja
jóvá és hatalmazza fel a Zalavíz Zrt-t azok MEKH részére történő benyújtására.

Barlahida, 2015. augusztus 26.

HATÁROZATI JAVASLAT
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a. ) az ivóvíz- és szennyvíz közmű rendszernek a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a
alapján elkészített felújítási és pótlási, valamint beruházási gördülő fejlesztési terveit
Barlahida község vonatkozásában elfogadja.
b. ) meghatalmazza az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t (8900 Zalaegerszeg, Balatoni
u. 8.), hogy Barlahida község vonatkozásában az ivóvíz közmű rendszer és
szennyvíz közmű rendszer tekintetében elkészített, a képviselő-testület által az a.)
pont szerinti tartalommal elfogadott, 2016. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló
gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeit jóváhagyás
végett benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
Felelős:
Határidő:

Hári Barnabás polgármester
2015. szeptember 14.

