
Balajt község Önkormányzatának  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 
 

82-12/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15.        

       napján (hétfő) 17.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55.szám) 

       hivatali helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. 

 

Jelen vannak:  Szabó Zoltán                polgármester 

 Csathó László              alpolgármester 

 Kiss Ferencné              képviselő 

                          Szabó László               képviselő 

 

Távol van:  Berzi István  képviselő 

                        

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

               

Jegyzőkönyvvezető: Cserged Marianna igazgatási előadó 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen a 

résztvevőket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5  fős 

testületből 4 fő   jelen van. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

  1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” elfogadásáról 

        Előadó: polgármester     

 

 

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-

testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 

 

A Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjával kapcsolatban 

észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendi pontra tett javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett - fogadta el az alábbiak szerint: 

 

Elfogadott napirendi pont: 

 

  1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” elfogadásáról 

        Előadó: polgármester     
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Tárgyalt napirendi pont: 

 1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” elfogadásáról 

        Előadó: polgármester     

 

 

A napirend tárgyalása: 

1. Napirendi pont:  

Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” elfogadásáról 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a pénteki postával 

érkezett az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-től a felhívás „Gördülő Fejlesztési 

Terv” készítésére. Felhívták a figyelmet arra, hogy a „Gördülő Fejlesztési Terv” 

elkészítésének és benyújtásának költségeit a víziközmű-törvényben a terv elkészítésére és 

benyújtására kötelezettek viselik, ami közel 500.000.- forint, a határidő minden év szeptember 

15. napja. Kérik a nyilatkozat megküldését, csatolva hozzá az igazgatási szolgáltatási díj 

befizetésének az igazolását is. 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balajt község víziközmű-hálózatára (ivóvíz és 

szennyvízhálózat) vonatkozó 2015-2029. évekre kiterjedő az ÉRV. Zrt. által elkészített 

„Gördülő Fejlesztési Terv”-et - a határozat mellékleteként fogadja el és bízza meg az 

üzemeltetőt, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé benyújtsa. A 

Képviselő-testület a nyilatkozati tartalmat, amely szerint a felmerülő költségeket az 

önkormányzat viseli, nem tudja vállalni. 

 

Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, az előterjesztés határozati 

javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 

 

 

 Balajt  Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 61/2014. (IX.15.) határozata 

 

 Tárgy:  Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv”  

                elfogadásáról  

            

 Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megtárgyalta az Északmagyarországi Regionális Vízművek 

Zrt. által összeállított 15 éves gördülő fejújítási és pótlási terv-javaslatát.  

 Képviselő-testülete Balajt község víziközmű-hálózatára (ivóvíz és 

szennyvízhálózat) vonatkozó 2015-2029. évekre kiterjedő az ÉRV. Zrt. által 

elkészített „Gördülő Fejlesztési Terv”-et - a határozat mellékleteként - 

elfogadja és megbízza az üzemeltetőt, hogy azt a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal felé benyújtsa 

 



 Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Meghatalmazás” aláírására 

azzal, hogy a nyilatkozati tartalmat, a felmerülő költséget az önkormányzat 

nem tudja vállalni. 

 

 Határidő: 2014. szeptember 15. 

                        Felelős: polgármester 

 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem 

volt - megköszönte a megjelentést és a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 
 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

 


