
Önkormányzati Ké pviselő-testület
8293 Vigántpetend. Kossuth u.32.

Szám: 46-312017.

Jegyzőkönyv

Ké szült: Monostorapáti Önkorm ányzat Ké pviselő-testtileté nek, Hegyesd Önkormányzat
Ké pviselő-testtiletónek, Taliándörögd Önkorm ányzat Ké pviselő-testtileté nek,
Kapolcs Önkormányzat Ké pviselő-testtileté nek, Vigántpetend Önko rmlnyzat
Ké pviselő-testületé nek 2017. április 19-é n lszerdánl 19.00 órai kezdettel megtartott
egytittes ülé sé ről

Helve: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
8296 Monostorapáti, Petőfi a" l23.

Jelen vannak:

Onkormányzati Ké pviselő-testület
8296 Monostorapáti. Petőfi u. 123.

Önkormányzati Ké pviselő-testület
8295 Taliándöröed, Kossuth u.39.

Takács pé ter

Vigh Elemé r
Gulyás Erzsé bet
MolnárAndrea
Soós Gyula
Varga János

Távolmaradását bei elentette:

Szé 1l Pál

Mohos József
Hoffner Tibor
prácser Miklós
Stumpf Zoltán

Távolmaradását bei elentette:

Szőrös Áaam

Önkormányzati Ké pviselő-testület
8296 Hegyesd. Zrí nvi u. 1.

Önkormányzati Ké pviselő-testület
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

polgármester
ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő

kepviselő

Taliándörögd közsé e onkormánvzata ré szé ről:

kapolcs közsé g onkormánvzata ré szé ről:

polgármester
alpolgármester
ké pviselő
ké pviselő

ké pviselő

Gönté r Gyula polgármester



vigántpetend közsé g onkormánvzata ré szé ről:

Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc
kocsis csaba

Távolmaradását bei elentette:

MohosAttila

Győriványi Daniel
kardos Tibor
Ács Szilvia
Kovács Miklós

Távolmaradását bei elentette:

stark sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné

Távolmaradását bei elentette:

kovács krisztián
Mondli István Bé la
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ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő

ké pviselő

polgármester
ké pviselő
kepviselő
ké pviselő

polgármester
ké pviselő
ké pviselő

ké pviselő
ké pviselő

GiiczZoltán ké pviselő

Hegyesd közsé g Önkormányzata ré szé ről:

Tanácskozási ioggal meghí vottak

Takáes Lász|őné  1egyző

Jegyzőkönyrryezető: Domonkos Istvánné

Takács Pé ter polgánnester köszönt őtte az együttes ülé sen megjelent ké pviselŐ-testiileti
tagokat. A jelenlé ti í vek alapján megállapí totta, hogy a ké pviselő-testtiletek határozatké pesek,
hisz Monostorapáti közsé g Ké pviselő-testiileté nek 6 taga, Taliándörögd közsé g
Önkormányzata Ké pviselő-testiileté nek 4 tagtra, Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-
testtileté nek 4 tagJa, Vigántpetend közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtileté nek 4 tagtra,

Hegyesd közsé g Onkormányzata Ké pviselőtestületé nek 3 tagja jelen van. Tájé koztatta a
jelenlé vőket, hogy az őt települé s együttes ülé sé nek összehí vását Hegyesd é s té rsé ge

szelrtyvizelvezető rendszerrel kapcsolatos ügyek indokoltrák. Majd ismertette a napirendi
pontokat, hozzátette az előterjeszté seket a ké pviselők ké zhez kapták é s amennyiben
egyeté rtenek az abban foglaltakkal javasolta a napirendi pontok elfogadását. Felké rte a
ké pviselő-testiiletek tagjait ké zfeltartással jelezzé kha egyetórtenek a napirendi pontokkal.



Napirendet:
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Monostorapáti, Taliándörögd, Kapolcs, Vigantpetend é s Hegyesd közsé gek

önkormányzatának Ké pviselő-testtiletei ffianguiag határozathozata| né lkÜl elfogadta az

alábbi:

1.1 Megállapodás a Hegyesd szennyví ze|ve7lt9; é s

tisztí tómű-rendszerellátásánakbiztosí tásaé rdeké ben

Előadó: Takács Pé ter polgármester

2.1Megállapodásahegyesdiszennyví ztisztttó.telep
működé sé t segí tő aggregátor tulajdonjogáról,

üzemelteté sé rő1

Előadó: Takács Pé ter polgármester

1" napirend: Megállapodás a Hegyesd szennyví ze|vezető, é s tisztí tómű_ rendszer

ellátásának biztosí tása é rdeké ben

Takács Pé ter polgármester elmondta elsőké nt a Hegyesd szernyví ze|vezető_ é s tisztí tómű_

rendszer ellátásának biztosí tása é rdekeben meiarupoqá;sal kapcsolatos ekí terjeszté shez ké rte

a ké pviselők javaslatait. Hozzásző7ás hiániaban felké rte a ké pviselőket ké zfeltartással

jeIezzé k egyeté rté si szándé kukat a" etol"|É zté sben foglaltakkal_ Elsőké nt Monostorapáti

to"se g ké pviselő+estiileté t ké rte fel a szav azásr a,

Monostorapáti közsé g önkormányz atának Ké pviselő-testiilete egYhangÚlag, 6 igen

szavazattal, megltozta az a|ábbí  határozatot:

3|l20L7"(IV.19.) Ökt. számú  h a t á r ozatot

Monostorapátiközsé gÖnkormányzataKé pviselő-testiilete
a2L-02422-1-005-00-00azonosí tóvalrendelkezőHegyesd
,,"*,y,í ,"Ivezetőé s-tisztí tőví ztközmú -rendszerenlé vő
ettatasertfelelősökaMagyarEnergetikaié sKözmű-

"ruaalyirari 
Hivataltól kupptl VK!|10_201712005-í

<ZOií  teií ratszám,61evé 1 é s a Vksztv, 611B., § valamint az

5/G. 
, 

§," előí rásainak megfelelően lé trehozták a
,,Megáliapodás a Hegyesd szennlví zeMezető é s _ tisztí tó

vfuikőzmű-rendszeren ellátásának biztonsága

é rdeké ben" cí mű megállapodást,

Monostorapáti települé s Önkormányzatának ké pviselő

t". ttir.t. "iv, 
té rt az)a|, ho gy a H e gy99d szenrtyv í zetv ezető

é s tí sztí tő ví zlközmú _ád.r". ellátásé rt felelőseinek

ké pviseleté t, Monostorapáti Önkormányzat |ássa eL Az

ellátásé rtfelelősökaHegyesdszenrtyví ze|vezetőé s
tisztí tóví zí közmú -rendJ'erenfennállótulajdoni
e.a"t.tt'egé neknettókönyvszerintié rté ké té stulajdoni
arinyát az aláhbí ak szerint rőgzí tí k:-

M";;;r-ú  települé s ,,"tto könyv szerinti é rté k:
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660.043 .822-F t 44,7 0 Yo

Taliándörögd települé s nettó könyv szerinti é rté ke:

3 69.I 52.026-F t 25,00 oÁ

Kapolcs települé s nettó könyv szerinti é rté ke: 220.014.607-
Ft 14,90 Yo

Vigántpetend települé s nettó könyv szerinti é rté ke:

1 24.03 5.08 I -ft. 8,40 Yo

Hegyesd települé s nettó könyv szerinti é rté ke: I03.362.567-
ft.7,00 Yo

Monostorapáti települé s Önkormrányzatának ké pviselő
testtilete felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellé kelt
"Megállapodás a Hegyesd szemyví zelvezető é s - tisztí tó
vizlkőzmú -rendszeren ellátásának biztonsága é rdeké ben"
cí mű megállapodást az ellátásé rt felelősök közös
ké pviselőjeké nt aláí rja.

Felelős: Takács Pé ter polgármester
Határidő: 2017.április25.

Takáeg_ Pé teI polgármester felké rte Taliándörögd közsé g ké pviselŐ-testtileté nek tagait
ké zfeltartás sal jelezzé k egyeté rté si szándé kukat az előterjeszté ssel kapcsolatosan.

Taliándörögd közsé g Önkormányzatának Kópviselő-testtilete egyhangÚlag,4 igen szavazatta|,

el fo gadta az alábbi határ ozatot:

3lt2017"(IV.19") Ökt" számú  hat ár oz at o t

Taliándörögd közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete
a 21 -02422- 1 - 00 5 -00- 00 azono sí tóval rendelkező
Hegyesd szennyví zelvezető é s tisztitő vizlközmő-
rendszeren lé vő ellátásé rt felelősök a Magyar Energetikai é s

Kőzmű-szabályozási Hivataltól kapott
VKEFFO 2017120054 (20L7) ügyiratszámú  levé l é s a
Vksztv. 61/8. § valamint az 5lG. § előí rásainak megfelelően
Ié trehozták a "Megáilápodás a Hegyesd
szennyví zehezető é s tisztí tő vuikőzmű-rendszeren
etlátásának biztonsága é rdeké ben" cí mű megállapodást.

Taliándörögd települé s Önkormányzatának ké pviselő
testülete javasolja, hogy a Hegyesd szennyvizelvezető é s -
tisztitő ví zlközmű-rendszer ellátásé rt felelőseinek
ké pviseleté t, Monostorapáti Önkormányzat |ássa eI. Az
ellátásé rt felelősök a Hegyesd szerrtyvizetvezető é s

tisztí tó ví ztközmű-rendszeren fennálló tulajdoni
é rdekeltsé gé nek nettó könyv szerinti é rté ké t é s tulajdoni
arányát az alábbiak szerint rögzí tlk:
Monostorapáti települé s nettó könyv szerinti é rté k:

660.043.822-F t 44,7 0 oÁ

Taliándörögd települé s nettó könyv szerinti é rté ke:
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3 69 .I 52.026-Ft 25,00 oÁ

Kapolcs települé s nettó könyv szerinti é rté ke: 220.014.607-
Ft 14,90 oÁ

Vigrántpetend települé s nettó könyv szerinti é rté ke:

124.035.081-ft.8,40 Yo

Hegyesd települé s nettó könyv szerinti é rté ke: 103.362.567-
ft.7,a0 oÁ

Taliandörögd települé s Önkormányzatának kepviselő
testtilete a fentiek alapján felhatalmazza Taliándörögd
Önkormányzat Polgármesteré t, hogy a mellé kelt
"Megállapodás a Hegyesd szennyvizelvezető é s - tisztí tó
viztközmű-rendszeren ellátásának biztonsága é rdeké ben"
cí mű megállapodásban Monostorapáti önkormányzatot
ne:vezze meg az ellátásé rt felelősök közös kópviselőjé nek
é s a Megállapodást í rja alá.

Felelős: Mohos József polgármester
Határidő: 2017 . április 25

Takács Pé ter polgármester felké rte Kapolcs közsé g ké pviselő-testiileté nek tagjait

ié rfelta.tással jelezzé kegyeté rté si szandé kukat az előterjeszté sben foglaltakkal.

Kapolcs közsé g Önkormányzatának Ké pviselő-testtilete egyhangú lag, 4 igen szavazattal,
meghozta az alábbi határ ozatat:

4a2U7"(IV"19.) Ökt. számú  h at ár o zat o t

Kapo l cs kö z s é  g Önkormán yzata Ké pui s el ő - testtil ete

a 21 -02422- 1 - 0 05 -0 0- 00 azono sí tóval rendelkező
Hegyesd szetvtyví zelvezető é s - tisztí tó vizlközmű-
rendszeren lé vő etlátásé rt felelősök a Magyar Energetikai é s

Közmű-szab áIy ozási Hivataltól kapott
VKEFFO 20I712005-1 (2017) ügyiratszámú  levé l é s a

Vksztv. 61/8. § valamint az 5lG.,§ előí rásainak megfelelően
lé trehozták a "Megállapodás a Hegyesd
sze nnyví z e lv ezet ő é  s - ti sztí tó v fuikő zmű- ren d sze ren
ellátásának biztonsága é rdeké ben" cí mű megállapodást.

Kapolcs települé s Önkormányzatának ké pviselő
testülete javasolja, hogy a Hegyesd szernyvizelvezető é s -
tisztttő ví zlkőzmű-rendszer ellátásé rt felelőseinek
ké pviseleté t, Monostorapáti Önkormányzat lássa el. Az
ellátásé rt felelősök a Hegyesd szennyví zelvezető é s

tisztí tó vizikőzmű-rendszeren fennálló tulajdoni
erdekeltsé gé nek nettó könyv szerinti é rté ké t é s tulajdoni
arányát az alábbiak szerint rőgzí tlk:
Monostorapáti települé s nettó könyv szerinti é rté k:

660.043 .822-F t 44,7 0 Yo

Taliándörögd települé s nettó könyv szerinti é rté ke:



3 69.I 52.026-Ft 25,00 oÁ

Kapolcs települé s nettó könyv szerinti é rté ke: 220.014.607_

Ft 14,90 oÁ

Vigántpetend települé s nettó könyv szerinti é rté ke:

124.03 5.081 -ft.. 8,40 oÁ

Hegyesd települé s nettó könyv szerinti é rté ke: |o3.362,567_

ft..7,0a Vo

Kapolcs települé s önkormany zatának ké pviselő testi.ilete a

fentiek alaplán fe|hata\mazza a Kapolcs Onkormányzat

Polgármestá.et, hogy a mellé kelt ,,Megállapodás a Hegyesd

szennyví ze|veze,tőé stlsztitőví zlközmú -rendszeren
ellátásának biztonsága é rdeké ben" cí mű megállapodásban

Monostorapáti önkormányzatot neyezjze meg az

ellátásé rt fetelősök közös ké pviselőjé nek é s a

Megátlapodást í rja alá,

Felelős: Gönté r Gyula polgármester

Határidő: 20t7, április 25,

Takács pé ter polgármester felké rte Vigántpetend ,közsé g ké PviselŐ-tesÜleté nek tagjait

ké zfe|tartással jelezzé k amennyiben egyetárt eiek az első napirendi pont előterjeszté sé vel,

Vigántpetend közsé g önkormányzatának Ké pviselő_testiilete egyhangú lag, 4 igen szavazattal,

elfo gadta az alábbí  határ ozatot:

26t2077.(IV.19") Ökt. számú  h a t á r ozat ot

vigántpetend közsé g önkormán yzata ké pviselő_testtilete

Á zi -oz+zz- 1 - 00 5 -00- 00 azono sí tóval rendelkező

Hegyesd szennyvizelvezető é s - tiszlí tő ví zlközmű-

,"Űr"."rr lé vő ellátásé rt felelősök a Magyar Energetikai é s

Közmű-szab áIyozásí  Hivataltól kapott

VKEFFO2OI-7]2O05-1(2OI7)ügyiratszámú levé lé sa
Vksztv.orte.§valamintaz5lG.§előí rásainakmegfelelően
lé trehoztáka"MegáltapodásaHegyesd
szennlví ze|vezetőé stisztí tővfuikőzmű.rendszeren
ellátásánakbiztonságaé rdeké ben''cí műmegállapodást.

Vigántpetend települé s Önkormányzatának, ké pviselő

t*jiir.il javasolja, irogy u Hegyesd szemyvizelvezető é s _

tisztí tó ví zkőzmú _iá.rds"er. ellátásé rt felelőseinek

ké pviseleté t, Monostorapáti Önkormányzat |ássa e./.. Az

e[atasert felelősök a Hegyesd szenrlyví zelvezető é s

tí sztí tő vizlkőzmő-rendJzeren fennálló tulajdoni

é rdekeltsé gé nek nettó könyv szerinti é rté ké t é s tulajdoni

ar ány át az alábbí ak szerint rő gzí tí k:

Monostorapáti települé s nettó könyv szerinti é rté k:

66a.043 "S22-F t 44,7 0 Yo

Taliandörögdtelepülé snettókönyvszerintié rté ke:
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3 69.1 52.a26-F t 25,00 oÁ

Kapolcs ielepülé s nettó könyv szerinti é rté ke: 220.014.607_

Ft I4,9O Yo

Vigántpetendtelepülé snettókönyvszerintié rté ke:
124.035.08!-ft.8,4ó %

Hegyesdtelepülé snettókönyvszerintié rté ke:I03.362.567-
ft.7,00 oÁ

Vigántpetendtelepülé sÖnkormányzatánakké pviselő
testtileteafentiekalapjánfe|hata\mazzaVigántpeten|
Önkormányzat Polgármesteré t, hogy a mellé kelt
,,Megáffidás a He§yesd szernyví ze'vezető é s _ tisztí tó
viz*aiÁu_rendszeren ellátásának biztonsága é rdeké ben"

cí mű megállapodásban Monostorapáti önkormányzatot

nevezze Á"gi" ellátásé rt fetelősök közös ké pviselőjé nek

é s a Megállapodást í rja alá,

Felelős: Győriványi Daniel polgármester

Határidő: 2017 , április 25

Takács Fé ter polgármester .felké rte Hegyesd l,<ö_zsé g ké pviselő_testtileté nek tagiait

ké zfeltartással jelezzé k, amennyiben egyeté rt Ji"k urelső naPirendi Pont elŐterjeszté sé vel'

Hegyesd közsé g Önkormány zatának Ké pviselő_testülete egyhangú lag, 3 igen szavazatta|,

meghozta az alábbi hatát ozatot:

:JlDnű"GV.19.) Ökt. számú  h at á r ozatot

Hegyesd közsé g Önkorman yzata Ké pviselő.-testülete

a21.02422-t-óos-oo-00azonosí tóvalrendelkező
rregyesa szewtyví ze\vezető é s tisztí tő ví zí kőzmú -

rendszeren tevo Ótlátásé rt felelősök a Magyar Energetikai é s

Közmű-szab ályozási Hivataltól kapott

vr<erró z0{.7D005_1 (20I,7) ügyiratszámú  levé l é s a

vkr"t r. oí lB. § valamint az 5lG. § előí rásainak megfelelően

lé trehoztáka"MegállapodásaHegyesd
szennyví zeVezetőé stisztí tóví ziközmű-rendszeren
ellátásánakbiztonságaé rdeké ben''cí műmegállapodást.

Hegyesd települé s Önkormányzatának ké pviselő

testüú e javasol]a, hogy a Hegyesd szewtyví zelvezető é s -
tisztí tó vizlközmú _rendszei- ellátásé rt felelőseinek

ké pviseleté t, Monostorapáti Önkormanyzat lássa eL Az

ellátásé rtfelelősökaHegyesdszenrtyví zelvezetőé s
tisztí tó vizlkőzmú -rendJreren fennálló tulajdoni

erdekeltsegé neknettókönyvszerintié rté ké té stulajdoni
arányát az atábbí ak szerint rőgzittk:
M;;;."páti települé . *tto könyv szerinti é rté k:

660.043 .822-F t 44,7 0 oÁ

raria"Járú a telápülé s nettó könyv szerinti é rté ke:



8

3 69.1 52.a26-F t 25,00 Yo

Kapolcs települé s nettó könyv szerinti é rté ke: 220.014.607-
Ft 14,90 aÁ

Vigántpetend települé s nettó könyv szerinti é rté ke:
124.035.08I-ft. 8,40 oÁ

Hegyesd települé s nettó könyv szerinti é rté ke: I03.362.567-
ft.7,00 oÁ

Hegyesd települé s Önkormán yzatának ké pviselő testülete a
fentiek alapjin felhatalmazza Hegyesd Önkormányzat
Polgármesteré t, hogy a mellé kelt "Megállapodás a Hegyesd
szennyvizelvezető é s tisztitő ví zlközmű-rendszeren
ellátásának biztonsága é rdeké ben" cí mű megállapodásban
Monostorapáti önkormányzatot nerezze meg az
ellátásé rt felelősök közös ké pviselőjé nek é s a
Megállapodást í rja alá.

Felelős: Stark Sándor polgármester
Határidő: 2017.apilis25

2. napirend: Megállapodás a hegyesdi szennyvlztisztí tő telep működé sé t segí tő
aggregátor tulajdonjogáról, üzemelteté sé ről

Takács Pé ter polgármester a második napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta, hogy telep
működé sé t segí tő aggregátor tulajdonjogáről izemelteté sről szóló határozat tervezeté t a
ké pviselők megkapták. Vé lemé ny, hozzászőlás hiányában felké rte a ké pviselőket
ké zfeltartással jelezzé k amennyiben egyeté rtenek a határozat tewezettel, amely azt
tartalmazza, hogy az okmány irodai papí rokban tulajdonoské tt a Monostorapáti közsé g
Onkormányzata kerüljön felttinteté sre, de társké nt a többi helyi önkormányzat is szerepeljen.
Felké rte Monöstorapáti közsé g ké pviselő-testtileté t szí veskedjenek ké zfeltartással jelezni
egyeté rté si szándé kukat.

Monostorapáti közsé g Önkormányz atának Ké pviselő-testí ilete egyhangú lag, 6 igen
szav azattal meghozta az alábbi határ ozatot:

32t2077.(IV.19.) Ökt" számú  h a t á r a zat ot

Monostorapáti közsé g Önkormányzata Ké pviselő-
testülete hozzájáru| althoz, hogy a Veszpróm é s Té rsé ge
Szennyví zelvezeté si é s - kezelé si Kohé ziós Alap Projekt
kereté ben lé trejött hegyesdi szetlrtyviztisztitő telep,
valamint a rendszerhez hrtoző szenrtyviz átemelők
folyamato s villamo s energi a ellátás a é rdeké b en megvás árolt
egy 2RF-1800 tí pusú , XXS-975 forgalmi rendszámú ,
TSC0200468982683L alvázszámí  vontató aggregátor
tulajdonosaké nt Monostorapáti közsé g Önkorm ányzata
szerepeljen, társké nt megjelölve a helyi
önkormányzatot. Aggregátor üzemben tartőja:
Bakonykarszt Yí z- é s Csatornarnű Zrt. Ké pviselő-testtilet
felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szőIő
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megállapodást aláí qa.

Felelős: Takács Pé ter polgármester

Határidő: azonnal

Takács pé ter polgánnester felké rte Taliándörögd közsé g ké pviselŐ-testi.ileté nek tagjait

ké rf"lt.rtr"r*Ü elezáeuegyeté rté si szándé kukat az előterjeszté ssel kapcsolatosan,

Taliándörögd közsé g önkormányz atánakKé pviselő_testülete egyhangú la g, 4 igen szavazattal,

meghozta az alábbí  határ ozatot,"

32t2017. (IV.19.) Ökt. számú

Takács pé ter polgánnester felké rte Kapolcs közsé g ké pviselŐ-testÍ ileté nek tagjait

ké "f"lt"rtá.*l j eté zreuegyeté rté si szándé kukat a határozat tervezettel,

Kapolcs közsé g Önkormányzatí nak Ké pviselő-testtilete egyhangú lag, 4 í gen szavazatta|,

meghozta az alábbi haté r ozatot:

41t2017.(IV"19") Ökt. számú  h atár o z at o t

határ ozatot

Taliándörögd közsé g Önkormányzata Ké pvisető-

testülete hőzzájaru| ú thoz, hogy a Veszpré m é s Té rsé ge

Szennyví zelvezóté si é s _ kezelé si Kohé ziós Alap projekt

kereté ú en lé trejött hegyesdi szewryví ztí sztí tő t"l"_q,

valamint a rendszerhez tartoző szenrryví z átemelők

folyamato s villamo s energia ell átása é rdeké b en megvásárolt

egy 2RF-l800 tí pusú , XXS-975 forgalmi rendszámú ,

r§COzOo+689826831 a|vázszámi vontató aggregátor

tulaj donosaké nt Monostorapáti közsé g onkorm ányzata

szerlpeljen, társké nt megielölve a helyi
önkoimányzatot. Aggregátor üzernben tartőja:

Bakonykarszt Yiz_ é s Csatornamű Zrt. Ké pviselő_testiilet

felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló

me gá11 apo d ást a|áí rj a.

Felelős: Mohos József polgármester

Határidő: azonnal

kapolcs közsé g önkormányzata ké pviselő_testülete
nozzaiaa ulrhor, hogy a Veszpré m é s Té rsé ge

Szennyví zelvezeté si é s - kezelé si Kohé ziós Alap Projekt

kereté fien lé trejött hegyesdi szemyví ztisztí tő t"l,T,

valamint a rindszerhez ártoző szetvtyví z áternelők

folyamatos villamos energia ellátása é rdeké ben megvásárolt

egy 2RF-1800 tí pusú , XXS-975 forgalmi reldszé mí ,
r§cozoo+689826831 drví ;;számű vontató aggregátor

tulaj donos aké nt Mono storap áti közs é  g Önko rm ány_zata

szer"epeljen, társké nt megielölve a helyi

tinkormányzatot. Aggregátor üzemben l.artőja:



Bakonykarszt Yí z- é s Csatornamű Zrt. Ké pviselő-testtilet
felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló
meg á1l ap o d ást aláir1 a.

Takács Pé ter polgármester felké rte Vigántpetend közsé g ké pviselő-testtileté nek tagjait
É é rf"|turtársal jelezzé k, amennyiben egyeté rtenek a második napirendi pont előterjeszté sé ben

szereplő határ ozati j avasl attal.

Vigántpetend közsé g Önkormányzatanak Ké pviselő-testiilete egyhangú lag, 4 Í gen szavazattal
meghozta az alábbl határ ozatot:

27t20l7. (IV"19") Ökt. számú határ ozatot

Vigántpetend közsé g Önkormányzata Ké pviselő-
testülete hozzájaru| allhoz, hogy a Veszpré m é s Té rsé ge
Szennyvizelvezeté si é s - kezelé si Kohé ziós Alap Projekt
kereté ben lé trejött hegyesdi szennyví ztisztí tó telep,
valamint a rendszerhez tartoző szennyví z átemelők
folyamato s villamo s energia ell átása é rdeké b en megvásárolt
egy 2RF-1800 tí pusú , XXS-975 forgalmi rendszámú ,
TSC0200468982683I alvé .zszátmú  vontató aggregátor
tulajdonosaké nt Monostorapáti közsé g Önkorm ányzata
szerepeljen, társké nt megielölve a helyi
önkormányzatot. Aggregátor üzernben Ártőja:
Bakonykarszt Yiz- é s Csatornamű Zrt. Ké pviselő-testtilet
felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló
m e gá11 apo d ást a|áí rj a.

Felelős:
Határidő:

Felelős:
Hatriridő:

Gönté r Gyula polgármester
azonrtal

Győriványi Dániel polgármester
azonnal

Takács Póter polgármester felké rte Hegyesd közsé g ké pviselő-testiileté nek tagtratt

k.rf"lturtá.sal jelezzé k, ameruryiben egyeté rtenek az első napirendi pont előterjeszté sé ben

s z erep 1 ő határ ozatteru ezettel

Hegyesd közsé g Önkormányzatának Ké pviselő-testtilete egyhangú lag, 3 igen szavazattal

meghozta az alábbi határozatot,.

19l20t7. (IV"19.) Okt. számú határazatot

Hegyesd közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete
hozzájáruI althoz, hogy a Veszpré m é s Té rsé ge
Szennyví zelvezeté si é s - kezelé si Kohé ziós Alap Projekt
kereté ben lótrejött hegyesdi szenrtyviztisztí tő telep,
valamint a rcndszethez tartoző szenrtyviz átemelők
folyamatos villamos energia ellátása é rdeké ben megvásarolt
egy 2RF-1800 tí pusú , XXS-975 forgalmi rendszámu,
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TSC02004689826831a,tvázszé tm.6v9nt{ó'aggregátor
tulaj do no s aké nt Mono storap áti köz"s.é g Önko rm ány zata

,""*.p*ffi--- társké nt megielölve _ a helyi

Ont<orm-ányzatot, Aggregátor 
-- 

_ 
üzemben furtőja:

guko"yku,ázt Yí z, es CsatÁ amú  Zrt, Ké pviselő-testület

felbata|mazzaapolgármestert,hogyaZerrőlszóló
megállapodást aláí rj a,

Felelős: Stark Sándor polgármester

Határidő: azonrtal

Takács pé ter polgármester elmondta, hogy a napirendi.pontok vé gé re é rtek majd, felké rte a

jelenlé vőket u, 
"tt 

uogrottakkal r.up*,oűí o,an mondjak el vé lemé nyeiket, Tájé koztatta a

jelenlé vőket, hogy a Társulás ,rr.g."ti,i,"ú Jt folyámatb a helyezte a Társulási Tanács,

amelybe Veszpré m, Zni e"HegyesJ "ö;-;;"r_oja:t 
települé sei tartoznak, Hozzátette a

folyamat elindult, "*"iiv"r 
mn-c"soratos-í n több dö;té s is a-ké PviselŐtestÜletek elé  fog majd

kerülni a következö hónapokban .grrr{")iiaá, ,rát"*eny hiányaban megköszÖnte a ré szvé telt

á, u, en.t" z\etet 19 óra 09 perckor bezista,

k.m.f.

Takács P

- -,í -
polgármester 

^l., l

polgármest.r\s;Nt
/'!-+'*

/ó\I r ,.,-\:, "\-1*\
tso§ter Gyula } \

.\-\Jp+
Mohos lfoe\ :,

polgármester

t-dJ\
Takác§
jegyző

\l í \

b:teL)
Stark
polgá

o"flro * n 
"p.r\

i%
\$16eo*.

w


