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Képviselő-testülete Képviselő-testülete
8294. KapoleE-Kossuth u.62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u.34.

Szám: 46-412017.

Jegyzőkönyv

Készült: §apolcs község Önkormanyzata Képviselő-testi.ilete és Vigántpetend község )
Onkormányzata Képviselőtesttilete 20í7. április 19-én (szerdán) 19 óra 15
perckor megkezdett együttes nyilvános testtileti üléséről

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
8296 Monostorapáti, Petőfi u.I23.

Jelen vannak:

Kapolcs község Önkormán yzata Képviselő-testülete:

Göntér Gyula polgármester
Horváth Ferenc alpolgármester
Dobosi Ferenc képviselő
Kocsis Csaba képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Mohos Attila képviselő

Vigántpetend község Önkormán yzataKépviselő-testülete:

Győriványi Dániel polgármester
Kardos Tibor alpolgármester
Ács Szilvia képviselő
Kovács Miklós képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

GiriczZoltén képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlóné jegyző

Jegyzőkönyvvezetőz Domonkos Istvánné

Göntér Gvula polgármester köszöntötte a megjelenteket Kapolcs és Vigántpetend községek
együttes képviselő-testiileti ülésén. A jelenléti ívek alapján megállapította, hogy minkét
község képviselő-testiilete hatátazatképes, mivel Vigántpetend község Önkormányzata
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Képviselő-testtiletéből 4 tag, Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testtiletéből szintén
4 tag jelen van. Majd ismertette a napirendi pontot és felkérte a képviselőket a napirendi pont
elfogadásrára.

Kapolcs és Vigántpetend községek Önkormányzaíának Képviselő-testtilet 4 ígen szavazattal
határozathozatalnélktilelfogadtaazalábbi

Napirendet: Ll Megállapodás a Vigántpetend, Kapolcs ívővizellátő
rendszer ellátásának biztosítása érdekében

Előadó: Göntér Gyula polgrármester

a Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó rendszer ellátásának1. napirend: Megállapodás
biztosítása érdekében

Göntér Gyula polgármester elmondta az e|őteqesztést a képviselők megkapták,hozzátette a
Magyar Energetikai és Közmű-szűályozási Hivatal által megkiildött levélben foglaltak
a|apjan a vizlközmű-rendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásáért felelősök képviseletéről
írásbeli megállapodást kell elkészíteni és megküldeni. Döntést kell hozni, ki látja el a
képviseletet. Javaslatot tett Kapolcs Önkormányzat, mint ellátásért felelős, képviselő
elfogadásara. Elmondta, hogy ahatározati javaslat taftalmazza a megállapodás elfogadását és
Kapolcs község Önkormányzatának a képviseleti jogosultságot.

Takács Lászlóné jeeyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ellátásért az önkormányzatok a
felelősek és változott a jcrgszabáIy 20I6-ban, amely szükségessé tesz a megállapodás
jővábagyását.

Kovács Mikló s képvi selő a j o gszab ál yi v áItozásról kért tit1 ékoztatást.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy 2016-ban váItozott a vizlközmű-szolgáltatásról
szóló törvény, ami kimondta, hogy ami közös tulajdonban van, nem lehet minden ellátásért
felelős a képviseletet ellátó, ezértmegkell egyezni,ki az, aki a képviseletet ellátja. Javasolta a
nagyobb tulajdoni résszel rendelkező Kapolcs település képviselőként történő megjelölését.
Kiemelte, hogy jogszabalyi váItozás indokolja a megállapodás elkészítését és annak
jóváhagyását.

Kovács Miklós képviselő űgy látta a megállapodás jogok és kötelezettségekről szőI, de azt
nem tartalmazza pontosan, hanem hivatkozás ta|álhatő csak, amelyről ti$ékoztatást kért, mert
így nem egyértelmű a megállapodás.

Takács Lászlóné jeewő tájékoztatta a képviselőket, hogy a vízi közmű törvényre hivatkozik
vissza a megállapodás. Az üzemeltető nyújtott segítséget az előteqesztés, és megállapodás
elkészítéséhez, egységes nyomtatványok készültek. Véleménye szerint jogszabály
tartalmazza" mit kell pontosan tartalmaznia amegáIlapodásnak és javasolta annak elfogadását.

Györiványi Dániel polgármester a megállapodásban taláIhatő, formailag a szavazásről
érdeklődött, a vagyoni arénybut szavaznak, szavazategyenlőség esetén egyszerő többség
vonatkozik, ami a két falu között értendő.

Takács Lászlóné iegwő elmondta, hogy nem vagyoni arányban szavaznak, mindegyik
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képviselő{estiiletnél többségi szavazás szükséges, akkor kerül elfogadásra a javaslat, hogy a
testiileti tagok többsége trámogatj a.

Kovács Miklós képviselő szerint a felelősséget továbbra ís az önkormányzati képviselő-
testi,iletek látnák el, csak a képviseletetlátná el Kapolcs község Önkormányzata. Tájékoztatást
kért miért és milyen esetekben szükséges a képviselet.

Takács Lászlóné jegyző elmondta a tavalyi évben jelent meg a jogszabáIy, még nem volt
szükség korábban képviseltre.

Göntér Gvula polgármester tapasztalata szerint a Bakonykarsztizemeltetésével kapcsolatban
eddig nem voltak problémák.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a társulási tanács ülésén entÍ;án sem csak Kapolcs
képviselője vehet részt, ugyanúgy Észt vehet Vigántpetend képviselője is.

Göntér Gvula polgármester felkérte Kapolcs község önkormányzata Képviselő-testiiletét
kézfeltartással je|ezze egyetértési szándékát a Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó rendszer
ellátásának biztosítása érdekében létrehozott megállapodásról.

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúla g, 4 igen szavazattal,
elfo gadta az alábbi határ ozatot:

4212017. (IV.19.) Ökt. számri határozatot

Kapolcs község Önkormányzata Képvi s elő-testül ete a
1 1-14553-1 -002-01-04 azonosítóval rendelkező
Vigántpetend, Kapolcs ivóvízell átő viztkőzmű-rendszeren
lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-
szabáIyozási Hivataltól kapott VKEFFO_20I7lI984-|
(2017) iigytratszámű levél és a Vksztv. 6llB. § valamint az
5/G. § előírásainak megfelelően létrehozták a
"Megállapodás a Vigántpetend, Kapolcs ivővízellátő
vizlközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében"
című megállapodást. '

Kapolcs település Önkormányzatának képviselő testtilete
egyetért azzal, hogy a Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó
vizlközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletét,
Kapolcs Önkormrányzat lássa el.

Az e|Iatásért felelősök a Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó
vizlközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének
nettó könyv szerinti értékét és tulajdoní arényát az alábbiak
szerint rögzítlk:
Kapolcs település nettó könyv szerinti értéke: 9.795.477-Ft
63,92 Ya

Vigántpetend település nettó könyv szerinti értéke:
6.069.029-Ft 36.08 %
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Kapolcs település Onkormrányzatának képviselő testtilete a
fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a
mellékelt "Megállapodás a Vigántpetend, Kapolcs
iv ővizellátő vizlközmű-rendszeren ellátásának biztonsága
érdekében" című megállapodást az e|látásért felelősök
közös képviselőjeként aláírja.

Felelős: Göntér Gyula polgármester
Határidő: 2017. április 25.

Göntér Gvula polgármester további javaslat hiányában felkérte Vigántpetend község
önkormányzata Képviselő-testiiletét kézfeltartással jelezze egyetértési szindékát a
Vigántpetend, Kapolcs ivóvizellátó rendszer ellátásának biztosítása érdekében létrehozott
megállapodásról.

Vigántpetend község Önkormányz atának Képviselő-testülete egyhangúla g, 4 ígen szavazattal,
elfo gadta az alábbt határ ozatot:

28t20l7.(IV.19.) Ökt" számú h a tá r ozat ot

Vi gántp etend község Önkormán yzata Képviselő -testtil ete a
1 1 -14553-1-002-01-04 azonosítóval rendelkező
Vi gántpetend, Kapolcs tv ővízellátő v ízlközmű-rendszeren
|évő e|látásért felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO_2017|l984-I
(2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 611B. § valamint az
5lG. § előírásainak megfelelően |étrehozték a
"Megállapodás a Vigántpetend, Kapolcs ivővizellátő
vizikőzmú-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében"
című megállapodást.

Vigántpetend település Önkormányzatának képviselő
testtilete javasolja, hogy a Vigántpetend, Kapolcs
ivővízellátő vizlkőzmű-rendszer ellátásért felelőseinek
képvisel etét, Kapolcs Önkormán yzat' lássa el.

Az ellátásért felelősök a Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó
víztközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének
nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak
szerint rőgzitlk:
Kapolcs település nettó könyv szerinti értéke: 9.795.477-Ft
63,92oÁ
Vigántpetend település nettó könyv szerinti értéke:
6.069.029-Ft36.08 %

Vigántpetend település Onkormányzatának képviselő
testiilete a fentiek alapján felhatalmazza Kapolcs
Önkormányzat Polgármesterét, hogy a mellékelt
"Megállapodás a Vigántpetend, Kapolcs ivővízellátő
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vízikőzmú-rendszeren ellátásanak biztonsága érdekében''
című megállapodásban kapolcs önkorman/z atot nevezze
meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének és a
Megállapodástiqa alá.

Felelős: Göntér Gyula polgármester

Határidő: 2017. április 25.

§Qntér Gvula Polgármester további hozzászőlás hiányában megköszönte a részvét elt és azülést 19 őra25 perckor bezárta.

K. m. f.
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