
Önkormányzati Képviselőtestület    Önkormányzati Képviselőtestület 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.   8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.  

 

Önkormányzati Képviselőtestület   Önkormányzati Képviselőtestület 

8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2.    8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.  

 

Önkormányzati Képviselőtestület 

8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34.  

 

Száma: 302-13/2013.  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének, Hegyesd Önkormányzat 

Képviselő-testületének, Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testületének, 

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testületének, Vigántpetend Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2013. július 16-án /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott 

együttes üléséről.  

 

Helye:    Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  

   Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Jelen vannak:  

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

   Hárshegyi József  polgármester 

   Gulyás Erzsébet  alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Polgár László   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő  

   Sztrik Emilné   képviselő 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette 

   Wind József   képviselő 

   Tanácskozási joggal meghívott: 

   Takács Lászlóné  jegyző 

   Kugler Gyula    Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatója 

          

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Stark Sándor   polgármester 

   Imre Gabriella   alpolgármester 

   Kovács Krisztián    képviselő 

   Somogyi Józsefné  képviselő 

Fekete Róbertné   képviselő 

 

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete 

    

   Kajdi István   polgármester 

   Berki Sándor   képviselő 
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   Inhoff Zoltán   képviselő 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette  

   Mohos József   alpolgármester 

   Mohos Béláné   képviselő 

        

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Márvány Gyuláné  polgármester 

   Orsós János   alpolgármester, CKÖ elnöke 

   Mohos Attila   képviselő 

   Tóth Attila   képviselő 

   Szabó István   képviselő 

      

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Marton Istvánné   polgármester 

   Ács Lászlóné    alpolgármester 

   Nagy Péterné    képviselő 

    Nemoda István   külsős alpolgármester 

 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette 

   Farkas Károly    képviselő 

   Kandikó Ferencné   képviselő 

       

Jegyzőkönyv hitelesítők:   Hárshegyi József   polgármester 

     Stark Sándor   polgármester 

     Kajdi István   polgármester 

     Márvány Gyuláné  polgármester 

     Marton Istvánné  polgármester 

     Takács Lászlóné  jegyző 

Jegyzőkönyvvezető:    Bati Istvánné 

 

Hárshegyi József  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind az öt 

Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének   7 

tagjából 6 fő, Hegyesd község Képviselő-testületének  mind az 5 tagja,   Taliándörögd község 

Képviselő-testületének 5 tagjából 3 fő, Kapolcs község Képviselő-testületének  mind az 5 

tagja,  Vigántpetend község Képviselő-testületének 5 tagjából 3 fő jelen van, így az ülést 

megnyitotta.  

Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását. 

 

Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek,  határozathozatal nélkül,  egyhangúlag 

elfogadták az alábbi:  

 

N a p i r e n d e t :     1./   Vízi-közművek vagyonértékelésére megállapodás elfogadása.  

           Előadó:     Hárshegyi József  

       polgármester 
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1. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a vízi-közmű törvényben foglaltaknak 

megfelelően mind az öt település képviselő-testülete döntött a vízi-közmű vagyon 

átháramoltatásáról, mely alapján a települések visszakapják a vízi-közmű vagyont. A 

szennyvíz vagyon esetében még átmeneti állapot van, ezért külön-külön kell megállapítani a 

vagyon értékét. A kiküldött írásos előterjesztés alapján a Bakonykarszt Zrt.-t bíznák  meg az 

önkormányzatok a vagyon felértékelésével kapcsolatos feladatok elvégzésére. Az 

üzemeltetésre történő átadásról csak a felértékelés után lehet megállapodni.  

Felkérte Kugler Gyula vezérigazgató urat, amennyiben van szóbeli kiegészítése a 

megállapodással kapcsolatban, tegye meg.  

 

Kugler Gyula  a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatója elmondta a vízi-közmű törvény 

rendelkezik a vízi-közmű vagyon átháramoltatásáról.  Az erre vonatkozó döntést már 

meghozták az önkormányzatok. Az üzemeltetési szerződés megkötésének feltétele a vagyon 

felértékelése, melyet 2015. december 31-ig kell elvégezni. Ha előbb akarnak szerződést kötni, 

a vagyonértékelést a szerződéskötésig el kell készíttetni.  A Veszprém és Térsége 

Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő vízi-közmű 

vagyonra vonatkozó bérleti, üzemeltetési szerződés  2013. december 31-én lejár, ezért a 

vagyonértékelést eddig az időpontig el kell készíttetni.   A működési engedély feltétele hogy 

legyen érvényes üzemeltetési szerződés. Az engedélyezési procedúra kb. 2 hónap, ezért a 

vagyonértékelést minél előbb el kell készíteni. A Bakonykarszt Zrt. a vízik-közművek 

vagyonértékelését meghatározó Egyetértési nyilatkozatban vállalta, hogy az ellátásért 

felelősök megbízása alapján lebonyolítja a vagyonértékelést. A vagyonértékelést végző jogi 

személyt közös pályázati eljárás során választják ki. Mivel a vagyonértékelés  becsült értéke 

nettó 5 millió forint, közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni.  A vagyonértékelésre 

vonatkozóan már kértek ajánlatokat,  piackutatást végeztek. Az önkormányzatoknak tulajdoni 

arányuk alapján kell viselniük a vagyon értékelés költségeit. Ezt a költséget a Bakonykarszt 

Zrt. megelőlegezi, az önkormányzatok pedig a üzemeltetésbe adásból származó bérleti díjból 

tudják visszafizetni.  

Javasolta az önkormányzatoknak a Bakonykarszt Zrt-t megbízni a tender lebonyolításával, az 

írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.  

 

Hárshegyi József   polgármester megköszönte az előterjesztést. Kérte a képviselőket, 

amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.  

Képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem volt.  

Hárshegyi József    polgármester  javasolta a megállapodás elfogadását. Kérte először 

Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

76/2013. /VII. 16./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megbízza a Bakonykarszt 

Víz- és Csatornamű Zrt-t /8200 Veszprém, Pápai 

út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató/ a 

121 HGYSZV jelű Hegyesd szennyvízelvezető és 

tisztító vízi-közmű rendszer 24/2013. (V. 29.) 



4 

 

NFM rendeletnek megfelelő vagyonértékelését 

elvégző szervezet kiválasztására irányuló 

beszerzési eljárás, illetve a vagyonértékelés 

koordinálásával kapcsolatos feladatok 

elvégzésére. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a megállapodás aláírására.  

Felelős:     Hárshegyi József 

                  polgármester 

Határidő:  2013. július 31.  

Hárshegyi József   polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag,  5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

33/2013. /VII. 16./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete megbízza a Bakonykarszt Víz- és 

Csatornamű Zrt-t /8200 Veszprém, Pápai út 41., 

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató/ a 121 

HGYSZV jelű Hegyesd szennyvízelvezető és 

tisztító vízi-közmű rendszer 24/2013. (V. 29.) 

NFM rendeletnek megfelelő vagyonértékelését 

elvégző szervezet kiválasztására irányuló 

beszerzési eljárás, illetve a vagyonértékelés 

koordinálásával kapcsolatos feladatok 

elvégzésére. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a megállapodás aláírására.  

Felelős:     Stark Sándor 

                  polgármester 

Határidő:  2013. július 31.  

 

Hárshegyi József   polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag,  5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

64/2013. /VII. 16./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete megbízza a Bakonykarszt Víz- és 

Csatornamű Zrt-t /8200 Veszprém, Pápai út 41., 

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató/ a 121 

HGYSZV jelű Hegyesd szennyvízelvezető és 
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tisztító vízi-közmű rendszer 24/2013. (V. 29.) 

NFM rendeletnek megfelelő vagyonértékelését 

elvégző szervezet kiválasztására irányuló 

beszerzési eljárás, illetve a vagyonértékelés 

koordinálásával kapcsolatos feladatok 

elvégzésére. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a megállapodás aláírására.  

Felelős:    Márvány Gyuláné 

                  polgármester 

Határidő:  2013. július 31.  

 

Hárshegyi József   polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.  

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag,  3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

49/2013. /VII. 16./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete megbízza a Bakonykarszt Víz- és 

Csatornamű Zrt-t /8200 Veszprém, Pápai út 41., 

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató/ a 121 

HGYSZV jelű Hegyesd szennyvízelvezető és 

tisztító vízi-közmű rendszer 24/2013. (V. 29.) 

NFM rendeletnek megfelelő vagyonértékelését 

elvégző szervezet kiválasztására irányuló 

beszerzési eljárás, illetve a vagyonértékelés 

koordinálásával kapcsolatos feladatok 

elvégzésére. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a megállapodás aláírására.  

Felelős:     Marton Istvánné 

                  polgármester 

Határidő:  2013. július 31.  

 

Hárshegyi József   polgármester kérte Taliándörögd község Képviselő-testületét szavazni.  

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag,  3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

49/2013. /VII. 16./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-

testülete megbízza a Bakonykarszt Víz- és 

Csatornamű Zrt-t /8200 Veszprém, Pápai út 41., 
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képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató/ a 121 

HGYSZV jelű Hegyesd szennyvízelvezető és 

tisztító vízi-közmű rendszer 24/2013. (V. 29.) 

NFM rendeletnek megfelelő vagyonértékelését 

elvégző szervezet kiválasztására irányuló 

beszerzési eljárás, illetve a vagyonértékelés 

koordinálásával kapcsolatos feladatok 

elvégzésére. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a megállapodás aláírására.  

Felelős:    Kajdi István 

                  polgármester 

Határidő:  2013. július 31.  

Hárshegyi József   polgármester megköszönte  a képviselők részvételét, ülést 18.20 órakor 

bezárta.  

Kmf.  

 

Hárshegyi József       Stark Sándor 

   polgármester      polgármester 

 

 

Márvány Gyuláné       Marton Istvánné 

 polgármester                     polgármester 

 

 

 Kajdi István       Takács Lászlóné 

 polgármester                 jegyző 

 

       

 

 

 

 

 

 


